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  مقدمةال
 الفريق الرفيع المستوى في البارزيناألمين العام لألمم المتحدة آوفي عنان األعضاء عين 

 وقرر األعضاء في أول اجتماع لهم عقدوه في بالما دي مايورآا دراسة عدة ٢٠٠٥  عامفي
. مواضيع تتعلق بالحد من التوترات السائدة بين شعوب العالم وإقامة تحالف بين فئاته الثقافية

الدراسة التحليلية لقضايا التعليم التوصيات المتعلقة بالتعليم الواردة في تقرير وتورد هذه 
المعني بتحالف الحضارات، وتشير إلى المبادرات الجارية حاليا داخل  الفريق الرفيع المستوى

وتتضمن . منظومة األمم المتحدة والمجتمع المدني والتي من شأنها دعم تنفيذ هذه التوصيات
مبادرات في مجال التعليم العالمي  الفريق الرفيع المستوىليل المشمولة بتوصيات مجاالت التح

الدين، وتعليم السالم والمشارآة التعريف بوالتعليم عبر الثقافات، ومحو األمية اإلعالمية، و
 منهج دراسي شامل والعودة إلىالمدنية واالجتماعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى اإلنترنت، 

  .متكامل
   التطرف وآثارههةمواج

 احتمال وتصور حالة من العداء فيما بين محاربةيسعى مفهوم تحالف الحضارات إلى 
وألن الُفرقة قد تقوم إما على أساس تضارب المصالح أو عدم التفاهم، . المجموعات البشرية

يسعى التحالف إلى تحديد مصالح مشترآة وأهداف مقتسمة وإلى البناء على هذه المصالح 
ثم إن المعرفة المتبادلة من قبل الشرآاء المتحالفين تدعم التواصل الفعال وتتحقق . هدافواأل

به من أجل وضع خطاب مشترك، حتى يتسنى للتعليم أن يقوم بدور رئيسي في زيادة التفاهم 
 لتقرير المدير العام لمنظمة األمم ٢ومن خالل اإلضافة . تمكينًا للحوار فيما بين شعوب العالم

خطة عمل لتعزيز الحوار بين الشعوب "بعنوان ) يونسكوال(حدة للتربية والعلم والثقافة المت
تتجلى سبل ) ٢٠٠٦مارس /آذار" ( اإلرهابمحاربة في العمل الدولي ليونسكوومساهمة ال

  .للحوار" بيئة مواتية" الجنوح إلى التطرف والتعصب، مما يهيئ محاربةعديدة يتيحها التعليم ل
به أن المتطرفين ال يشكلون سوى نسبة ضئيلة من السكان في أي مجتمع، لذا من المسلَّم 

ذلك أن .  تأثير جزء من المجتمعمحاربةيجدر التساؤل عن ضرورة الرد على نطاق واسع ل
لوجيات التطرف تأثيرا في المجتمع يفوق بكثير نسبة األعداد الحقيقية إيديولإلرهاب وانتشار 

ثم إن األفعال الطائشة التي يأتيها قلة من الناس تبث . والتطرفلمن هم وراء هذا اإلرهاب 
مناخا من الخوف وتشيع إحساسًا شديدا بالصراع الثقافي أو الديني، فينشأ بذلك شعور 

وقد يفسَّر قبول السكان بالتخطيط الستخدام القوة العسكرية . باالستالب وإحساس مثبط بالعجز
وقد . الدول من باب االستجابة لفقدان اإلحساس باألمانضد الدول والجهات الفاعلة من غير 

تذآي هذا العنف المستمر جهوٌد غير مسؤولة ترمي إلى تفسير آراء اإلرهاب والتطرف بطرق 
  .ال تميز بين األفراد أو الجماعات الداعية إلى العنف، والجماعات الدينية أو الثقافية آكل

فيلة بمنع األفراد والجماعات من اللجوء إلى يسعى تحالف الحضارات إلى اتخاذ تدابير آ
التطرف والعنف، لكن توصياتها ترمي أيضا إلى التخفيف من حدة االستقطاب اإلرهابي على 

فقد وجدت أسطورة صدام الحضارات، على سبيل المثال، دعما في الجو . المجتمع قاطبًة
وقع إطالقا تطابق األسطورة وإذا آان من غير المت. السائد الذي يطبعه الخوف وعدم األمان
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مع الواقع، فإنها آثيرًا ما تكون مقنعة بقدرتها على التفسير بعبارات شديدة البساطة لما هو 
 .معقد ويبدو غير معقول
   التفاهم العالميلتحسينسبع مبادرات تعليمية 

واقع إن زيادة المعرفة بالثقافات عبر تاريخ اإلنسان وتعميق اإلحساس بالطبيعة المعقدة ل
 محله مزيدا من  الفكر األسطوري الالمعقول ويجعالا أن يبددماالعالم المعاصر من شأنه

ومن شأن ذلك أن يعزز القدرة على رؤية مشاآل العالم بمزيد . التفاهم فيما بين شعوب العالم
ذلك أن هذه المعرفة تولد القدرة على دحض آراء . من الحكمة وعلى إيجاد حلول مالئمة

ن لدى األفراد من خالل بناء إحساس بالهوية بشكل أآثر ثباتًا، وقد تعزز من تقدير المتطرفي
ثم إن التعلم بشأن التنوع العالمي من الماضي إلى الحاضر . القيم المشترآة وترابط البشرية

دليل يبين آيف أن الحضارات آانت تغني بعضها البعض، وتطورت عبر االتصال والتبادل 
  .ت أخرىوالحوار مع مجتمعا

 آارن أرمسترونغ، ةوالكاتب الفريق الرفيع المستوىآما جاء على لسان العضو في و
بشأن  الفريق الرفيع المستوىها و الدافع وراء التوصيات التي قدمإبطال النزعة اإلقصائية ه"

لذا جاءت هذه الورقة ". غير أن ذلك اآلن أمر حتمي لبقائنا. التعليم إلى تحالف الحضارات
 للتوصيات العملية التي قدمها تحالف الحضارات بشأن موضوع التعليم لترآز على تنفيذ دعمًا

البرامج الكفيلة بتقديم الوسائل لزيادة المعرفة بين السكان الوطنيين والدوليين بالمعتقدات، 
والممارسات، والحقب التاريخية والظواهر الثقافية لمجموعات مختلفة من الناس داخل الحدود 

  . عبر جهود التدريس والتعليم العام-في صفوف األطفال والشباب والكبار–ية وخارجها الوطن
.  والثقافات في العالمالديانات وبماضيماضي اإلنسان، التعريف بتتناول المبادرات و

وتتناول الحاجة إلى مواد تعليمية تدرس الشباب بشأن اآلخرين الذين يشاطرونهم األمة والعالم 
ومن . دقيقا متوازنا ومحفزا من الناحية األآاديمية وجيدا من الناحية العلميةتدريسا عادال 

المسلم به أن التعليم من أجل المواطنة الفعالة سبيل هام لزيادة الوعي بحقوق اإلنسان، وتعزيز 
التربية الخلقية، وتحسين االندماج االجتماعي وتوسيع المشارآة في مواجهة التحديات الوطنية 

إن الوصول إلى التعليم والتغلب على الهوة الرقمية أمر أساسي مسلم به أيضا، آما . ةوالعالمي
هو الحرص على أال ُتهمل الجهود الرامية إلى جعل التعليم في خدمة التنمية االقتصادية تعليَم 
الشخص بكامله، وإنما تعمل على إيجاد توازن بين التعليم العملي والتقني والمتعلق بمحو 

إضافة إلى التعليم في مجال العلوم اإلنسانية، والفنون والرياضة من أجل تحسين النمو األمية 
  .الروحي والبدني

متعدد التخصصات إزاء مواجهة هذه التحديات المبادرة تحالف الحضارات بالنهج وتعمل 
ساهم،  علما بأن آال من العلوم اإلنسانية والعلوم تيونسكوالتي وردت في تقرير المدير العام لل

إطار تعليمي لتعزيز "بمساعدة التكنولوجيا المتطورة في مجال االتصاالت والبحث، في إيجاد 
وفي نهاية المطاف، من شأن نشر المعرفة أن ينهض بالمعرفة ". أمن البشرية ومنع النزاعات

بالثقافات من خالل العلوم اإلنسانية، وإيجاد الظروف المالئمة للتعاون العالمي في حل 
  .شاآل العلمية والتكنولوجية التي تواجهها البشريةالم
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ويعد التدريس الرسمي مجاًال آبيرا ُتبذل بواسطته الجهود التعليمية، ألن الهياآل األساسية 
والسياسات الحالية تجعل الحضور إلزاميًا في معظم البلدان، وألن هناك أصال مجاال لدراسة 

ويعد التعليم . صلة في المدارس العامة والخاصةتاريخ اإلنسان وغيره من المواضيع ذات ال
العالي مجاال آخر، ألن الكليات والجامعات ترعى المواطنين الذين يكتسبون أعلى درجة من 
التعليم ويحصلون على أعلى مستويات الدخل والذين سيصبحون القادة المثقفين لبلدانهم 

وتعد الجهود التعليمية . ية والمحليةوالمستشارين بشأن السياسات المستقبلية للحكومات الوطن
 مجاال للتعلم مدى الحياة حيث تضطلع بهذه الجهود عامة الناسالتي تستهدف الكبار و

 القطاع العام، وحكومية وغير ربحية، إضافة إلى مؤسسات ومنظمات غير يمولهامؤسسات 
  .ربحية وربحية

  ق اإلنسانالتثقيف في مجال حقوتاريخ العالم وتاريخ الثقافات، و  - ١
ينبغي للحكومات، والمؤسسات متعددة األطراف، والجامعات، وعلماء التربية وواضعي 
السياسات العمل فرادى وجماعات من أجل توسيع آفاق التعليم العالمي وتعليم الثقافات وحقوق 

  .اإلنسان
  :ينبغي اتخاذ الخطوات التالية

تعليمية االبتدائية والثانوية ينبغي للحكومات أن تحرص على أن تكفل نظمها ال  )أ(  
 والمناطق الدياناتالتوازن والتكامل بين التاريخ القومي وتكوين الهوية والمعرفة بالثقافات و

  .األخرى
 والمنظمة اإلسالمية للتربية والعلم يونسكوينبغي للوآاالت المتخصصة، مثل ال  )ب(

مية وواضعي المناهج الدراسية على ، أن تتعاون مع مراآز األبحاث التعلي)األيسيسكو(والثقافة 
مثل سلسلة تاريخ اإلنسانية ومشروع (أساس إقليمي لجعل الموارد الحالية في هذا الميدان 

ووضع وتنفيذ استراتيجية لنشر هذه الموارد واستخدامها " جاهزة للتدريس) "التواريخ اإلقليمية
  .من قبل الدول األعضاء

التثقيف في مجال حقوق اتيجية لنشر مواد وعلى غرار ذلك، ينبغي وضع استر  )ج(
 واأليسيسكو فعال وعلى المبادرات يونسكو، مع االعتماد على العمل الذي قامت به الاإلنسان

  .الذي وضعته شبكة أمن البشرية" التثقيف في مجال حقوق اإلنساندليل "الناجحة مثل 
وال للبحث ينبغي للمانحين في القطاعين العام والخاص تقديم منح وأم  )د(

للمؤتمرات والتبادالت عبر األقاليم تستفيد منها مؤسسات تدريب المدرسين حيث ينكب 
األخصائيون في تاريخ العالم وجغرافيته على وضع المحتوى والمنهجية والموارد التدريسية 

  .للمنهج الدراسي لتاريخ العالم
 العلمية من أجل ينبغي للمانحين من القطاعين العام والخاص دعم المؤسسات  )هـ(

إعادة إصدار األجزاء المتعلقة بالتعددية، والعقالنية والمنهج العلمي في التراث اإلسالمي 
  .وإتاحتها على اإلنترنت بلغات متعددة

ينبغي للمانحين من القطاعين العام والخاص دعم جهود التعليم التي تستهدف   )و(
لمسلمة من خالل تمويل العروض الفنية،  في الغرب وفي البلدان ذات الغالبية اعامة الناس
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التعليمية التي تنشر /والمهرجانات السينمائية، والجوالت التثقيفية، والمؤتمرات العلمية
  .المعلومات بشأن ثراء الثقافات المتعددة وأهمية التفاعالت الثقافية

إنشاء صندوق مشترك بين القطاعين العام والخاص لدعم العلماء المشارآين   )ز(
  .١ي تدريس الحوار والتفاهم بين الثقافات وفي البحث في هذا المجالف

  آيف يدعم التعليم العالمي وتعليم تاريخ العالم أهداف تحالف الحضارات؟
يمكن النهوض بتعليم الثقافات من خالل تشجيع معرفة تاريخ العالم وتدريسه في 

وسيقتضي . عامة الناسوإتاحتها لالجامعات، والمدارس الثانوية في القطاعين العام والخاص، 
ذلك إجراء تغييرات مقابلة في السياسة العامة، ووضع مناهج دراسية، وعمليات التبادل في 

ومن الواضح أهمية اطالع المواطنين على العالم في . إطار البحث العلمي وتدريب المدرسين
يا العالمية محل التاريخ ولكن ال ينبغي أن يحل تدريس القضا. ظل المجتمعات المترابطة اليوم

إنما ينبغي تخصيص حيز . القومي أو اإلقليمي أو المحلي في النظم الدراسية للدول األعضاء
ي عشر تقريبا من مرحلة التعليم تثنإلآاف لالطالع على القضايا العالمية في السنوات ا

مجتمعات االبتدائي والثانوي، بما في ذلك تدريس تاريخ العالم وجغرافيته ودراسة ال
وينبغي أن يكون لهذا االطالع مكان في التعليم العام والبرامج الثقافية في مرحة . المعاصرة

  .التعلم مدى الحياة
سبق لعدة نظم مدرسية أن خصصت لهذا الموضوع مدة سنة إلى أربع سنوات من آامل 

ال في نطاقه غير وينبغي للنهج المتبع في تدريس قضايا العالم أن يكون شام. المرحلة الدراسية
فالحرآة المتوسعة التي يعرفها تاريخ العالم تجسد . إقصائي وال تجزيئي في ترآيزه الثقافي

ويرمي هذا المجهود البحثي أيضا إلى تحسين المعرفة . مجهودا علميا وبحثيا ذا نطاق دولي
بتدريس التاريخ وتعلمه، ويربط العديد من المؤسسات مثل الجامعات، والمتاحف، 

ويدعم هذا المجهود نماذج لتعليم تاريخ العالم على . لمحفوظات التاريخية في أنحاء العالموا
. قدر من االمتياز األآاديمي، وتجسد المعرفة الحالية وتقدير التنوع الثقافي على صعيد عالمي

 عن دورته الرابعة يونسكووتدعم هذا النهَج اللغة التي جاء بها تقرير المجلس التنفيذي لل
نهج تعليمية ... وضع وتنفيذ "السبعين بعد المائة المشار إليه أعاله حيث يشير التقرير إلى و

قادرة على التأثير في قيم الشباب، وتصوراتهم ومعرفتهم بحضارات وثقافات وشعوب أخرى 
   ٢."في جميع المناطق

  ما هو تاريخ العالم اليوم؟
 لتاريخ الكون، غير أنه يعد أيضا في دراسة تاريخ العالم مسعى قديم بدأ في شكل دراسة
فقد وصف بكونه تاريخا عالميا عبر . أوساط العلماء في أنحاء العالم ميدانا حديثا للبحث

لقد تطورت حرآة تاريخ العالم من إدراك العلماء أن ". تاريخ العالم"وطني، إضافة إلى صفة 
ولذلك ناشد . ث في التاريخأشيع وحدات التنظيم خالل القرنين الماضيين قد حدت من البح

  :بينتلي، وهو متمرس رائد في الميدان، العلماء لتشكيل. جيري هـ
ال . سردا دقيقا ومقنعا للعالم وتطوراته عبر الزمن"يقدم " تاريخ عالمي للعالم...

سواء أآان ذلك دروسا استقصائية في المناهج الدراسية، أو أعماال - يهم شكل ذلك 
 فاتخاذ -ر العام للقراء، أو دراسات تحليلية للباحثين أو غيرهمتوليفية تخاطب الجمهو



 ٧

تاريخ العالم شكال عالميًا ال محدودًا يجعل من الممكن تفسير مساهمات جميع الشعوب 
والمجتمعات في إقامة أنظمة عالمية أوسع ويتيح أيضا تمييز أنماط في ماضي العالم 

وقد أثبتت . ريخي ذي معنىتضع تجارب آل مجتمع من المجتمعات في سياق تا
المعرفة بحجمها الكبير ونطاقها الواسع إثباتا قاطعا أن التحليل التاريخي العالمي يجلب 
فهما جديدًا لعمليات من قبيل الهجرة الجماعية، والتوسع اإلمبريالي، والتجارة عبر 

تبادالت الثقافية الثقافات، والتبادالت البيولوجية، وتغير البيئة، والتنمية االقتصادية، وال
   ٣".التي تعد السمة البارزة للفترة المعاصرة والمراحل السابقة آذلك

يصف ماتياس ميديل، وهو مؤرخ وداعية إلى تدريس تاريخ العالم بجامعة اليبزيغ، تاريخ 
العالم في زمن العولمة بأنه معرفة ال تسعى إلى إقامة عالم واحد قائم على الفلسفة، ولكن 

في تعدد الروابط والشبكات التي ينسج على خيوطها عدد ال حصر له من الفاعلين معرفة تنظر 
وهذا النوع الجديد من تاريخ العالم ال ُيتناول . وحدة العالم، الذي منه يستفيدون وإياه يعانون

بمنهجيات الحضارات المقارنة آوسيلة لدراسته، وإنما ُيحلل بأدوات لدراسة ظروف هذه 
   ٤.ها ونتائجهاالترابطات وأشكال

، يصف الكتاب الدوليون الذين اختارتهم هانا سيسلر األمة وأوروبا والعالمفي آتاب 
وياسمين سواسال تراث التأريخ في خدمة الدولة األمة، ويبينون آيف أن الترآيز الحصري 

حاد على التاريخ القومي في المدارس واجه ضغطا منذ الحرب العالمية الثانية، ومنذ انهيار االت
ويوضح هؤالء . السوفييتي، ومع تطور المؤسسات السياسية واالقتصادية والثقافية األوروبية

الكتاب آيف أن بإمكان المدارس اليونانية والترآية، في بلدين يتميز فيهما السرد التاريخي 
ها الوطني بوجود أواصر وثيقة تربطهما بثقافة عبر إقليمية عريقة، أن تتمحور حول الثقافة ذات

بصفتها فاعال، دون وضعها في سياقها بالقدر الكافي إما مقارنة بثقافات إقليمية أخرى، أو من 
ويثبت الكتاب قصور التأريخ للدولة األمة، وبرامج تدريس الكتب . حيث نقل تراثها عبر الزمن

برامج وختاما، يناقش الكتاب واقع ال. والمناهج الدراسية في التاريخ القومي على نطاق أوروبا
التعليمية وآيف أن السرد التاريخي القومي والمنهج الدراسي الوطني قد بدءا فعال في التكيف 

   ٥.لتبديد مخاوف أوروبا على المستوى اإلقليمي والمؤسسي األوسع
تشير األبحاث إلى أن االهتمام بحرآة تاريخ العالم، على الصعيد الجامعي، ليس متطورًا 

لقدر الذي هو عليه في أمريكا الشمالية، والشرق األقصى، وأمريكا في المناطق اإلسالمية با
فعلى سبيل . الالتينية، غير أن له أنصارا في هذه المناطق، آما في بعض الجامعات األفريقية

المثال، استضافت جامعة األخوين، بإفران في المغرب المؤتمر السنوي لرابطة التاريخ 
المؤتمر التفاعالت في أفريقيا ومنطقة البحر األبيض ، حيث آان موضوع ٢٠٠٥العالمية في 
ويعد تخلف البلدان اإلسالمية عن االهتمام بتاريخ العالم أمرا مثيرا لالستغراب، ألن . المتوسط

العديد من المدافعين األوائل عن مادة تاريخ العالم الجديدة تخصصوا في التاريخ اإلسالمي 
لوا هذا المجال عبر البحث في التفاعل التاريخي ، أو تناوالجغرافيةودراسات المناطق 

ويشهد هؤالء المؤرخون أن اتساع . ٦األوروبي مع الحضارة اإلسالمية والشرق األقصى
المجال الجغرافي والزمني والثقافي للتاريخ اإلسالمي، ودوَره المحوري الثابت قطعًا على 

الحضاري وسيلة غير دقيقة " اءالوع"مدى فترة طويلة من التالقح الثقافي، دليل على أن 
 - لكنه أيضا دليل على اهتمام محتمل آبير–وثمة أمر ثان مثير لالستغراب. للبحث التاريخي
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بشأن هذا التخلف في حضور تاريخ العالم الجديد على مستوى الجامعات في المناطق 
وتهم إلى اإلسالمية هو أن المثقفين المسلمين في السنوات الخمسين الماضية معروفون بدع

 والثقافات الدياناتاستعادة التراث اإلسالمي الكبير لعلم التاريخ، واالحتفاء بروح التواصل بين 
وإذا آان لتحالف . ٧التي طالما سرت في جسد الحضارة اإلسالمية في أرقى فتراتها

 الحضارات أن يساهم في إآساب المدارس في المناطق اإلسالمية منظورا عالميا إزاء التاريخ
بدال من تناول دور الحضارة اإلسالمية في تاريخ العالم من زاوية ضيقة محدودة، فإن من 

وإذا آان من السهل . شأن ذلك أن يكون له أثر محول في مواقف المسلمين على مدى األجيال
إثبات أن إصالحا تعليميا عميقا يجري حاليا على صعيد الشرق األوسط ومنطقة شمال أفريقيا 

إسالمية أخرى، فإن مسألة إصالح تعليم التاريخ ال تبدو مدرجة في جدول وفي مناطق 
لذا فإن هذه الثغرة مسألة في غاية الوجاهة واألهمية لكي يتناولها تحالف . ٨األعمال

  .الحضارات
ُسئل فريد سباير، وهو قوة رائدة في تعليم تاريخ العالم في هولندا وخارجها عما إذا آان 

 وسيلة ناجحة للتفاهم داخل الحدود الوطنية وعبرها، فالحظ بعد تدريس هذه تعليم تاريخ العالم
العديد من الطالب يتعرضون إلى تغيرات عميقة في هويتهم نتيجة "المادة لسنوات عديدة أن 

وربما وصفت هذه التغيرات بكونها اآتسابا لهوية مواطن عالمي يحس . ألخذهم هذه الدروس
وتنظم اآلن هذه الدروس في الواليات المتحدة، . ٩"ة وبيئة الكوآببالمسؤولية عن رفاه البشري

لذا فإن التشجيع على تكوين . ١٠وأستراليا، وروسيا، وأوروبا وثمة اهتمام متزايد بها في الصين
نظرة عالمية، بدال من تغطية متجزئة لماضي العالم في السياسات التعليمية لمن شأنه أن يزيد 

وذلك أمر يتطلب مجهودًا أآاديميًا . لمي لدى الطالب ومواطني المستقبلمن الوعي الثقافي العا
. ويشجع على تنمية المهارات الفكرية النقدية واآتساب المعرفة الهادفة من تخصصات عديدة

ثم إن ذلك يشمل الثقافات المتنوعة في العالم، وال يستند إلى تعاريف الحضارة، وال إلى 
  .ا يقوم ذلك على منطق الشمولية الجغرافية والمتسلسلة زمنيًاالسياسات المكونة لها، وإنم

لماذا يشكل تاريخ العالم وسيلة هامة لتحسين التفاهم بين الثقافات؟ من بين أخصب مجاالت 
البحث في تاريخ العالم دراسة مدى شدة التأثير واتساع نطاقه عند تفاعل الثقافات عبر الزمان 

في هذا البحث أقرب إلى الواقعية في تعقيدها من آونها سردا تعد القصص الواردة و. والمكان
إن الدليل التاريخي على انتقال . تاريخيا جوهريًا للحضارات أو األمم بصفتها آيانات مترابطة

ما هو ثقافي، ديني، فكري، تكنولوجي يشير إلى وجود مسارات لهذا االنتقال تبين أن تطور 
. ية جماعية، ال آما ُيدعى بأنها خاصة بأي حضارة آانتاإلنجازات البشرية وانتشارها عمل

فقد أثبت البحث، على سبيل المثال، أن علماء الدين في عقائد آثيرة ساهموا في الحفاظ على 
التراث الفكري والعلمي للبشرية عبر مشارآتهم في الجهود الرامية إلى حفظ المعرفة البشرية 

فقصص التجارة في الماضي تجسد . ر التاريخوتدوينها وترجمتها في أزمنة متنوعة عب
 المعقدة والعوامل المتعددة التي يمكن تعقبها عند تطوير األساليب، والتقنيات، المبادالت

وقد بين المؤرخ الخبير باألعمال الفنية روزاموند . والمواد المشترآة بين العديد من الثقافات
ة سهضة اإليطالية حدد مجاالت مقدماك، على سبيل المثال، آيف أن الرسم في عصر الن

لشخصيات دينية من خالل وصف مواد مرتبطة بالفن اإلسالمي في القماش المطرز، 
وتسلط المتاحف والمكتبات الضوء على هذا البحث من . ١١والزرابي بل حتى الخط العربي



 ٩

يتناول و. ١٢خالل العروض التي آثيرا ما تتضمن اجتماعات ودروسا مالئمة للمدارس الثانوية
البحث في مجال تاريخ العالم حاالت التفاعل مثل الغزو والهجرة، والمرض، وآثار الهجرة 
الكبرى عبر المحيط الهادئ والمحيط األطلسي، إضافة إلى آثارها البيئية واالجتماعية 

شاودري األنماط االقتصادية والثقافية للتجارة في حوض المحيط . ن. وتعقب ك. ١٣والسياسية
ومن المواضيع الرئيسية األخرى التي تحظى باالهتمام في . ١٤ميالدية١٧٥٠ إلى عام الهندي

موضحا آيف سيطر الغرب على األمور في خالل " الخالف الكبير"تاريخ العالم مناقشة 
. الفترة ما قبل الحديثة إلى الفترة الحديثة بطريقة أآثر تعقيدًا وأقل حتمية مما آان في السابق

 القائمة إعطاء دروس أبرز ما في، ومن ١٥لماء تاريخ العالم جميع القاراتوتشمل قائمة ع
  . ١٦المدارس الثانوية وعلى مستوى طالب الجامعةاالستقصاء على مستوى 

  ِلَم عدم االآتفاء بالتعددية الثقافية؟
 عادة ما اقُترحت التعددية الثقافية حال لتعليم الثقافات ألنها وسيلة لتوسيع آفاق المناهج

صحيح أن التعددية الثقافية . الدراسية المتعلقة بكل من التاريخ الوطني والحضارات الغربية
آانت حرآة مفيدة ألنها دعت إلى االهتمام بسد الثغرات الموجودة في البرامج التعليمية 

غير أن . وبرامج الخدمات االجتماعية، وزادت من المعرفة بشأن العالم وثقافاته المتنوعة
 أو جزئي، وآانت محل تشكيك من مؤيديها تصحيحية الثقافية لم تقدم سوى حل التعددي

فقد انُتقدت التعددية الثقافية بصفتها سياسة لكونها أداة غير دقيقة للتصدي . ومعارضيها
ذلك أن التعددية الثقافية تعني ضمنيا أنه إلى جانب الخطاب . لتحديات المجتمعات المتنوعة

مل ثقافات األقليات أو ستلبى مطالبها بطريقة آثيرا ما آانت بالتناسب مع الثقافي السائد، سُتش
ويسوق . شمل المعرفة العالمية عمومًاأن تمستوى تنظيمها ونضالها السياسي، وال ترمي إلى 

القيم الثقافية حسب القوالب النمطية " تعريق"الباحثون عيوبًا لنهج التعددية الثقافية مثل 
إلى االتجاه االستعماري الجديد الداخلي واالعتماد على آرم الدولة في المستوردة، والميل 

العالقات السياسية مع األقليات، إضافة إلى التشديد على الهوية الثقافية على حساب التغلب 
  .١٧على التفاوت العام، وعزل األقليات في فئات ثقافية محدودة

لعالمي من شأنه أن ينتج معرفة تقتضي أهداف تحالف الحضارات وضع نموذج للتعليم او
تمكن المتعلم من االطالع على أمته وتراثه في سياق إقليمي وعالمي، ومعرفة بالفئات 
المتنوعة التي تشاطره ذلك، ومعرفة بالمناطق واألمم والثقافات السائدة في أنحاء أخرى من 

ريره على أسس هذه األهداف الثالثة تقتضي وضع نموذج تعليمي شامل، يتسنى تب. العالم
 المواضيع على حيز في المنهج الدراسي، ويتسنى تكييفه ليلبي احتياجات لتزاحمأآاديمية نظرا 

من أجل تقييم أخالقي إلمكانيات المعرفة والتعليم فيما يتعلق و. المواطنين في أي بلد في العالم
  :بتاريخ العالم، تظل خاتمة مقالة بينتلي تحديا فكريًا

ة على ما يدعى تاريخ العالم الذي يلجأ في الواقع إلى تأريخ ضيق بغيض بدال من المراهن
أو يتصور عالما من المعسكرات المعزولة المتناحرة وسط آمال في استحداث نظام، أليس 
من األحكم المراهنة على تاريخ عالمي للعالم يحمل العالم محل الجد حقا، ويعامل مختلف 

الديناميات التي تفسر تطور العالم عبر الزمن، بل قد شعوبه باحترام، ويسلط الضوء على 
يساهم في حدود اإلمكان في تحقيق أهداف قيِّمة من قبيل التفاهم بين الثقافات والسالم 
العالمي؟ وإذا آانت األسطورة مصدر خبر للتاريخ حتى ينتج التاريخ األسطوري، فإن 
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فضل ولتسخير التاريخ من أجل لتاريخ العالم العالمي إمكانات قوية إلنتاج تاريخ أ
األساطير التي هي أفضل لصالح عالم يسير نحو العولمة وإن آان منقسما بشكل خطير من 

  .١٨النهج البديلة إزاء الماضي العالمي
آلما دخلت معرفة تاريخ العالم إلى محيط الجامعة، بدأت أيضا في إثارة االهتمام 

هتمام في أوساط المؤرخين للتأآيد من جديد على ففي السنوات األخيرة، تزايد اال. بالمدارس
مسؤوليتهم في وضع السياسات والمناهج الدراسية في النظم المدرسية الوطنية، ال سيما فيما 

 وتاريخ العالم منهج الدراسي بين التاريخ الوطنييتعلق بإيجاد حجة للموازنة السليمة في ال
 في األقوال المقتبسة بشأن الوضع الدولي ويرد ذآر لبعض هذه الجهود. وتعليم الجغرافيا

ولضرب مثال نموذجي على هذا المجهود، يقول باتريك مانين، . للمعرفة الحالية بتاريخ العالم
 Navigating World(وهو مرجع رائد في تعليم تاريخ العالم، ومؤلف آتاب تصفح تاريخ العالم 

History (Palgrave, 2003)(ايا العالم في رسالة إلى واضعي السياسات ، مبينًا مزايا تدريس قض
  :المتعلقة بالمناهج الدراسية

فعالم اليوم يشمل التواصل الفوري . يساعد تاريخ العالم في إعطاء معنى للعولمة - ١
والعالمي، وتدفق السلع على صعيد العالم، وارتباطات بين الثقافات سواء أآانت 

سي متعلقا بأيام أبسط ومشاآل أسهل ومع ذلك يظل المنهج الدرا. سلبية أم إيجابية
ويساعد تاريخ العالم الطالب على أن يروا آيف أن االرتباطات بين . في الماضي

 .الشعوب والمناطق تطورت من حياتنا السابقة البسيطة
فتاريخ العالم أآبر من مجرد تجميع . يبين تاريخ العالم معرفتنا الواسعة بالماضي  - ٢

وقد عكف المؤرخون .  تفاعل المحليات مع األنماط العالميةلتواريخ محلية؛ إنه يشمل
المتخصصون على إعداد معلومات جديدة هامة بشأن العديد من مجاالت الماضي، بما في 

ويؤآد فهمنا الجديد للتغيرات . ذلك معلومات جديدة من العلوم الطبيعية واالجتماعية
جرة والسياسة أن معرفتنا بالماضي في العالمية الطارئة في مجاالت االقتصاد والبيئة واله

ولغزارة المعلومات في تاريخ العالم، يسهل على هذا التاريخ أن يندمج في المنهج . ازدياد
  .الدراسي

ففي األزمنة األولى يبين . ببقية العالم] التاريخ الوطني[يظهر تاريخ العالم روابط   - ٣
 إلى ]الدول األمة[الم قبل ظهور تاريخ العالم التطورات الحاصلة في جميع مناطق الع

لعصر االستكشاف، [وفي األزمنة الحديثة، يبين تاريخ العالم الصالت العالمية . الوجود
وفي اآلن ذاته، ... للرق واالقتصاد الصناعي...، والصالت العالمية ]والثورات السياسية

 القومية، والتعليم، تشاطر بلدانا أخرى الهوية] دولة أمة [يبين تاريخ العالم مدى آون آل
  .متعددة الثقافاتالوالجماعات 

ذلك أن دراسات تاريخ العالم تكشف آيف أن أفرادا في .  المواطنةيقويتاريخ العالم   - ٤
الماضي شارآوا في الجماعات المحلية، واألمم، واإلمبراطوريات، وآيف أثروا في العالم 

 يؤآد -التهم ومناظيرهم ومصائرهموتنوع حا–ثم إن دراسة األفراد في الماضي . األوسع
فمواطنو اليوم يتخذون قراراتهم بشأن .  فاعال في التاريخ عامالأهمية المواطنة بصفتها

  .١٩أفعال مسؤولة عبر الجمع بين فهمهم للماضي والحاضر
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. قاعدة لدمج التخصصات األآاديمية، على النحو المشار إليهيشكل  تاريخ العالم تدريسإن 
التفاعل جوانب  استقصائية ألدبيات تاريخ العالم الحديثة أن التشديد ال يتم على وتكشف دراسة

بين المجتمعات فقط آما نوقش ذلك أعاله، بل على دمج طائفة واسعة من المجاالت 
وشكل . التخصصية تحكي القصة الجديدة الدينامية لتاريخ العالم، بما في ذلك الفنون والعلوم

حاالتهن التاريخية، بصفتهن أفرادا وأعضاء في فئات اجتماعية، تاريخ مساهمات النساء و
من فنون جميلة، –فالعلوم اإلنسانية بكامل نطاقها . موضوعا بارزًا في أدبيات تاريخ العالم

 سمة بارزة في آل من البحث التاريخي وتعليم تاريخ -وفنون تاريخية، وموسيقى، وآداب
ريخ العالم محرآا حيويًا للربط بين المناهج الدراسية وتجعل هذه السمة من تعليم تا. العالم

ولتحقيق توازن بينها من خالل الجمع بين العلوم اإلنسانية والعلوم بصفتها جوانب مترابطة في 
  .المنهج الدراسي

وينبغي لتحالف الحضارات أن يرآز جهوده على أوسع الجماهير، وعلى تلك المبادرات 
.  في المستقبل، لتفادي الصراعات الكبرى، وإرساء دعائم التعاونالتي قد يكون لها أآبر األثر

ولعل التعليم اإللزامي للشباب في النظم التعليمية الوطنية يهيئ الظروف المالئمة لهذا األثر 
وتقتضي هذه التوصيات وضع وتنفيذ المناهج الدراسية الدولية بشأن تاريخ . طويل األجلال

وضع مبادرة متكاملة تشمل الجامعات، وتخطيط والثقافات وجغرافيا العالم من أجل فهم 
المناهج الدراسية في المدارس االبتدائية والثانوية، وتدريب المدرسين من حيث المضمون 

ومن أجل . والمنهجية، مع متابعة تقييمية وإنشاء شبكات لدعم تعلم المدرسين أثناء فترة عملهم
 سن الدراسة، ُأدرجت جهود المؤسسات العامة في الوصول إلى نسبة من السكان الذين تعدوا

ميدان الفنون والعلوم، إضافة إلى جهود الوصول إلى الناس عبر وسائط اإلعالم ضمن 
ويشمل المقترح آال من المراآز المادية واالفتراضية . المقترح الشامل المبين في هذه الورقة

  .للتعلم والتدريس
  غير من تصورات المجتمعات اإلسالمية والغربية؟آيف يمكن لتعليم تاريخ العالم أن ي

ُينظر إلى تعليم التاريخ والعلوم االجتماعية على أنه أداة تبعث داخل الدول األمة روح 
 ترآة االستعمار أوجدتوإلى جانب القومية، . التضامن القائم على التراث الثقافي لهذه األمم

ات ثقافية متعارضة وغير مالئمة لتعزيز والسيطرة الغربية طيلة القرنين الماضيين تمرآز
 الحضارة فقد تستبعد الكل إال األغلبية تعريفاتأما . التفاهم على نطاق أوسع بين الشعوب

السائدة، وتلك نظرة أثبتت قصورها عندما أصبح التنوع العرقي المعيار المعمول به في العديد 
ألقليات، لكنها ظلت في إطار الخطاب وتكيفت التعددية الثقافية مع ثقافات ا. من المجتمعات

  .الثقافي السائد، مما نتج عنه وجود قراءات متوازية متنافسة للسرد التاريخي
ود      و اة وج ي يجب مراع المي والغرب ين اإلس ين المجتمع اطع ب د ق صور ح د ت كان عن س

روز اإلسالم ف  دان اإلسالمية، وب ي البل ي ف وذ غرب ة، ووجود نف دان الغربي ي البل سلمين ف ي م
ام اب الع شأن      . الخط ة ب ن المعرف ا م إن قرن وة، ف د اله ل س ن أج ذلت م ي ُب ود الت م الجه ورغ

اد النظام التعليمي في                        تحم بالك ل عصر النهضة اق التفاعالت المثمرة بين اإلسالم والغرب قب
م اآلخر                د  . البلدان الغربية، وبدال من ذلك ساد المناهج الدراسية تاريخ من الصراع وسوء فه فق

ول            شربت ا يق ربيين رأي ليلة مباشرة للحضارة           إنت أجيال من الطالب الغ ة س  الحضارة الغربي
.  في النشاط العلمي قبل النهضة األوروبية      فاصل حاد الكالسيكية، وُحملوا على االعتقاد بوجود      
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ة،                    صادية والفني ة واالقت ة والفكري ادين العلمي وزاد إغفال مساهمة الحضارة اإلسالمية في المي
ذي                 إضافة   إلى نزعة تبسيطية في تصوير الصراعات المعاصرة، من ترسيخ قصة الخالف ال

ود          .  والغرابة والصراع في الشعور الشعبي     يمكن حله ال   م تع وتتسلل هذه اآلراء إلى المجتمع ث
ى وجود        . إلى النظم التعليمية في حلقة ال نهاية لها        فأدت آل هذه التصورات السلبية مجموعةًَ إل

اد لإل    ه                     خطاب مع ة وصار جاهزا للتالعب ب سياسة العام ه وسائط اإلعالم وال شبعت ب سالم ت
ارة بعض الصور    ابي، النبي -بمجرد إث ة  . ٢٠الحجاب، اإلره نهج التعليمي ة ال وتتجسد عدم دق

 ٢٠٠٥  عامالمتبعة إزاء العالقات اإلسالمية الغربية في استطالعات أجرتها منظمة غالوب في
ى رد                  فعندم. بالواليات المتحدة  سلمين واإلسالم، جاء أعل دى الم ه ل ا ُسئل الناس عما ُيعجبون ب
  ). في المائة٢٢" (ال أدري"ثم جاء بعدها " ال شيء) " في المائة٣٣(من المستجَوبين 

افي      ي وثق ف تعليم كل موق ي ش ضية ف ن الق ر م ب اآلخ اء الجان المية، ج دان اإلس ي البل ف
ة الذهبي    اريخي للحقب رد ت ن س ارة ع اعي، عب رارة   دف ساس بم الم، واإلح ي اإلس ودة ف ة المفق

ة             د االستعمار أو مرحل ا بع ة م ة لمرحل ة الغربي ر الهيمن االستعمار واستمراره في الوجود عب
ومي العصري  زز الخطاب الق ا يع و م د، وه تعمار الجدي المرارة . االس شعور ب ذآي ال ا ُي ومم

ي آثي   تنادا ف ة، اس راض قومي راث ألغ ة الت ى ذريع تيالء عل ات  االس ى رواي ان إل ن األحي ر م
اريخ األوروبي واإلسالمي ضمن الكتب الدراسية التي                       تاريخية قديمة تحكي قصة إدراج الت

 ،موازاة ذلك بو. تنتجها الوزارات الحكومية، والنظرة إلى تراث غال تعطل بفعل الغزو الغربي          
عورا ب  ه ش ي اآلن ذات سلمين ف ه ألراضي الم دم الغرب واقتحام ة تق ر مقول افي تثي ضياع الثق ال

اداة للغرب                    . وبالظلم ا مع ى أنه سط في الغرب عل هذه اآلراء المتناقضة، التي ُتصور بشكل مب
ة واإلسالم            ا هو    . ومعادة للحداثة، تتجاهل الخطاب اإلسالمي األصيل الطويل بشأن الحداث وآم

ي الك     وارد ف زئ ال رد المتج اب المنف ذا الخط ع ه ى المجتم سرب إل رب، يت ي الغ شأن ف اب ال ت
  . ٢١المدرسي ثم يعود إلى الفصل مرة أخرى

ة                إن التناقض بين المعرفة التاريخية التي تثبت العالقة الوثيقة بين اإلسالم والغرب، ورواي
زلين   رب المنع شرق والغ شأن ال ية ب ب المدرس داء -الكت ادل الع ي تب دين ف شكل -المتح رز ب  يب

دارس  ي الم زول ف شكل مع دريس الحضارات ب ن ت ات . صارخ ثم ة، والرهان شكلة عالمي فالم
دم حال          .  في ظل الخطاب الحالي لإلسالم والغرب      آبيرة ات أن يق دد الثقاف يم متع وال يمكن للتعل

المي        ومن  . فعاال، ألنه يضيف روايات متنافسة إلى المنهج الدراسي دون وضعها في سياق ع
ومراآز البحث في      شأن الجهود التي بذلت مؤخرًا من أجل وضع تاريخ عالمي في الجامعات              

ذه    ردمالعالم أن تساعد في       المي              الفجوات  ه اريخي ع اج سرد ت ة من خالل إنت وفي  .  التاريخي
ي     ين التخصصات ف شترآة ب سانية م وم إن ود عل ن وج الم م اريخ الع يم ت زز تعل ه، يع اآلن ذات

دان اإلسالم      نظم التعليم الكليات والمدارس، وذلك أمر هام من أجل إعادة تقييم            وهو   ،ية في البل
ه         دعو الحاجة إلي ربيين أن َيعرضوا لنموذج               . تقييم لشدَّ ما ت سلمين والغ ين من الم ى المثقف وعل

ة         عالمي فعال لتعليم التاريخ من شأنه أن يعزز النظر إلى العالم وإلى مكان المتعلم فيه من زاوي
سلبي م        ابي وال شمل اإليج اريخي ي رد ت ي س ات ف ج المجتمع ع دم الع، م ن اط عة وع ن واس

ى سرد                         اد عل دال من االعتم ة ب ة والحجج العلمي ة التاريخي ى دراسة األدل التفاعالت، استنادا إل
ات                      . تعليمي جامد  رابط في الثقاف وع والت دير التن ساهم في إدراك وتق الم ي اريخ الع دريس ت إن ت

  .العالمية، وفي تكوين إحساس بالتجربة اإلنسانية المشترآة
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ل بالتو اال، ال يمكن العم ة وإجم شأن بتطويرصيات المتعلق ة ب ية دولي اهج دراس ذ من  وتنفي
ات، ووضع              اول دور الجامع ة تتن ادرات متكامل الم إال من خالل مب اريخ الع المي وت التعليم الع
رامج التي                المناهج الدراسية في المدارس االبتدائية والثانوية، والخبرة الالزمة في تنفيذ هذه الب

شمل العنصر األ ديمها وت ة، يمكن تق دريب المدرسين في مجال المضمون والمنهجي ساسي لت
ربين           ؤتمرات          . وتتضمن المتابعة من حيث التقييم ووضع شبكات الم سلة من الم ومن شأن سل

من علماء ومسؤولي التعليم    : الدولية أن تتناول جميع مستويات نظم التعليم في البلدان األعضاء         
ذه ا      . ومدرسي التاريخ والجغرافيا   د تجمع ه الم من              وق اريخ الع ارزين في ت اء ب ؤتمرات علم لم

اريخ              دريس الت ين بت ام، ومدرسين معني يم الع سيين في التعل الم، ومسؤولين رئي جميع أنحاء الع
  .٢٢ة الثانويالمرحلةوالعلوم اإلنسانية في 

  التطوير المهني للمدرسين
ياً                   ا أساس دفا تعليمي ا ه دريب المدرسين وتطويرهم مهني دعم لت ديم ال شل    يعد تق ه ستف  بدون

دنيا من النظام            ا أو ال ستويات العلي ستهدف الم ا     . الجهود التي ت شمل التوصيات عنصرا قوي وت
يم هو ربط         . لتعليم المدرسين على جميع المستويات     ر في التعل والشرط األساسي إلحداث تغيي

ذه التف   . الخبراء في الجامعات وغيرها من المعاهد بالمدرسين في الفصول الدراسية              اعالت فه
ا               ة، بينم ة والمضمون والنظري أتون بالمعرف اء ي ا أن العلم شراآة، بم مفيدة لكال الجانبين من ال

وتدعو الحاجة إلى أربعة أنواع من الدعم . يقدم المدرسون التجربة والممارسة في تنفيذ البرامج    
  :هي آما يلي

نهج الدرا  )١( ة الم ب مطابق ث يج ات، حي ي الجامع ة ف ل الخدم دريب قب ي الت س
  اإلعدادي للمدرس مع احتياجات المدارس؛

وا        )٢( دارس، حتى يظل املين في الم ين الع ة ضروري للمهني اء الخدم دريب أثن الت
  مواآبين لرآب المعرفة واألساليب الجديدة؛

ى اإلنترنت               )٣( شرها عل يمكن تعميم تطوير الموارد المتعلقة بالمناهج الدراسية ون
  وصول إلى هذه المواد دون تكلفة؛لفائدة المدرسين، حيث يتسنى ال

دريس،                 )٤( ى تحقيق أهداف تحسين الت يعمل التقييم والتبادل والتواصل الشبكي عل
  ودمج أفضل الممارسات، وتبادل األفكار وطنيًا ودوليًا، وتقديم الدعم المستمر؛

ذل            )٥( يقتضي إحداث ميدان مشترك بين التخصصات مثل تاريخ وجغرافيا العالم ب
ود لت ستوى         جه ى م ية عل االت األساس ي المج ضمون ف ين بالم ارف المدرس سين مع ح

ة والجامعات      ساعد المدرسين            . المدارس االبتدائية والثانوي رامج ت ك وضع ب ويقتضي ذل
 .على دمج هذه المواضيع وربطها باآتساب المهارات اللغوية

ن األفضل توجد فعال شبكات للمهنيين والمربين المتخصصين في مواضيع معينة، لذا م
فمن شأن دعمها . دعم وتعزيز هذه الشبكات القائمة بدال من محاولة إحداث شبكات جديدة

ويمكن توسيع هذه الشبكات من حيث التغطية . بمبادرة تحالف الحضارات أن يزيد من فعاليتها
د تغذي قائمة بعناوين البري  حاليةاإلقليمية، بدعوة المدرسين، مثال، إلى االنضمام إلى شبكة

وإيتش ) H-World(فمواقع مثل إيتش وورلد .  أو إلى إنشاء شبكة من هذا النوعاإللكتروني
 الباحثين والمدرسين، على بأسماء  العناوين اإللكترونيةوغيرهما من قوائم) H-Africa(أفريكا 

سبيل المثال، تعد دولية في نطاقها أصال وترتبط عبر محفوظات رسائلها، أو تترابط تلقائيا 
ويعد موقع . أن مواضيع تحظى باهتمام مشترك لدى الجماعات من قبل مديري القوائمبش
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يوروآليو والمؤتمر الدائم األوروبي لمدرسي التاريخ مثاال لمنظمة ذات اتصال مباشر 
وبوجه خاص، . ٢٣بالمدرسين لكن يعوزها الدعم المالي لتمكينها من مواصلة عملها وتوسيعه

لعاملة مع المدرسين في البلدان اإلسالمية أن تشكل وسيلة لتوسيع بإمكان منظمات االتصال ا
وثمة أمثلة عديدة على برامج نموذجية لتدريب . المعرفة والمشارآة في هذه الشبكات

وفي مجال تعليم الثقافات للمدرسين وتنمية معرفتهم بها، هناك . المدرسين أو للتطوير المهني
 واللغات والعلوم، والمسرح، واألدب في سلسلة من برنامج نموذجي يشمل مدرسي التاريخ،

المعاهد الصيفية المنظمة للمدرسين في مرآز دراسات النهضة وفترة باروخ التابع لجامعة 
 Crossing Borders/Breaking" (تخطي الحواجز/عبور الحدود"ماريالند وُيدعى هذا البرنامج 

Boundaries (تها أفرقة من المشارآين المتخصصين في ويشمل قاعدة بيانات تتضمن دروسا أعد
وشملت . ٢٤مجاالت متعددة، وخضعت لالختبار الميداني، وللنقد والتنقيح بتوجيه من الميسرين

هذه السلسلة التي آان الغرض منها تحديد ونشر األفكار بشأن تأثير الثقافات، آال من الثقافات 
فة إلى ذلك، يشارك العديد من اإلدارات وإضا. األوروبية واألفريقية واإلسالمية واليونانية

المتخصصة في مجاالت معينة مثل التاريخ واألدب والفنون الجميلة في الجامعات مشارآًة 
منتظمة في االتصال بالمدرسين، وإجراء دورات معاهد وحلقات عمل ممولة بمنح بانتظام، 

  .٢٥والحفاظ على مجموعة غنية من الموارد اإللكترونية
ير المهني للمربين عامال رئيسيا إلنجاح الجهود التعليمية المتصلة بمبادرات ويعد التطو

تحالف الحضارات، والمتعلقة بكل من التعليم العالمي أو الشامل للثقافات وإعادة تشكيل 
وتقتضي . التدريس ونقله من أساليبه الشكلية إلى أساليب أآثرا إبداعا وتمرآزا حول المتعلم

ة الموصوفة في التحليل والتوصيات المشار إليها أعاله بذَل جهود جبارة في المبادرات التعليمي
مجال وضع المناهج الدراسية وتدريب المدرسين، وهو ما يتحقق على أفضل وجه عبر تعهد 

وتشير جهود اإلصالح التعليمي مثلما . الشراآات بين الجامعات والمدرسين في هذه الميادين
تأمالت : تحسين التعليم االبتدائي والثانوي في قطر" راند بعنوان أشارت إليه تقارير من شرآة

إشارة واضحة إلى ضرورة وجود تعليم للمدرسين " في خمس سنوات من جهود اإلصالح
بحيث يكون هذا التعليم مكثفا ومدَمجا أفقيا وعموديًا ويرآز على آل من المحتوى 

لتعليم في األردن الذي أعده معهد سيسكو وعلى غرار ذلك، يشدد تقرير مبادرة ا. ٢٦والمنهجية
للتعلم والتقرير الرئيسي عن التعليم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي يعده البنك الدولي 
على ضرورة دعم المدرسين ووضع نظم التدريب بالموازاة مع تحسين دور برامج التعلم 

  .٢٧وهيكلها ومضمونها على جميع المستويات
رفيعة المستوى مع آونها ال جدًا في هذه الجهود اإلصالحية ا آبيراساحم ورغم أن هناك

مكثفة وعميقة األثر، فإن هناك أيضا إدراآا من جميع الجهات بأن هذه المهمة معقدة وتقتضي 
ذلك أن الحاجة تدعو إلى وضع برامج . جهود حثيثة على مستوى المؤسسات واألشخاصبذل 

ثين مع برامج تدريبية للمدرسين تعمل على مستوى وثيق تؤسس لشراآة بين الجامعات والباح
من المشارآة، والنشاط التوجيهي مع المدرسين من أجل إحداث تغيير في األساليب وقاعدة 

ومن خالل تقديم منح لمؤسسات تدريب المدرسين التي . ٢٨المعرفة والتقنيات المتعلقة بالتدريس
طق األمريكتين، وأوروبا، والشرق األوسط، تستطيع إثبات تنظيمها لبرامج ناجحة في منا

وأفريقيا وآسيا، يمكن تعزيز مجموعة المربين المحليين وإشراآهم في التطورات الحديثة التي 
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وسيقوم األخصائيون في المضمون والتربية في . تحصل في مجال معرفة التدريس والتعلم
وستجمع برامج . دمها المنظماتباستكمال هذه الخبرة التي تقوجغرافيته مجال تاريخ العالم 

تبادل المدرسين بين آبار المدرسين من جميع أنحاء المناطق المستهدفة، من أجل االلتقاء في 
معاهد صيفية لمواصلة التدريب وتطوير الدروس المتبادلة بتوجيه من آلية الجامعة 

ع على اإلنترنت ولتكملة هذه الدورات وتوسيع نطاقها، ُيعد موق. المستضيفة للمعهد الصيفي
الوحدات يعدها المدرسون /لموارد تدريس تاريخ العالم يقدم قاعدة بيانات لخطط من الدروس

  .وتختبر وتنقح في الميدان، إضافة إلى وصالت بالتدريب في مجال المضمون
  عامة الناستعليم 

ور  تعليم عام متصل بتاريخ البشرية سيوسع من قاعدة الجمهلتوفيرإن تقديم اقتراحات 
المستفيد من جهود مبادرة تحالف الحضارات الرامية إلى تحسين المعرفة والتفاهم فيما يتعلق 

كبير بالتاريخ، والترفيه والفنون، الهتمام الفقد تفيد هذه المقترحات السياح ذوي ا. بالثقافات
هدين ومتتبعي المؤتمرات، والمربين المشارآين في برامج التقوية الصيفية، والشباب، والمشا
وتشمل . في المنازل ومستخدمي اإلنترنت، وستزيد من أثر هذا الحدث لسنوات في المستقبل

 وسيلة ليكونالجهوَد المتواصلة التي تبذلها أمم مثل إسبانيا من أجل إنشاء مرآز للحضارة 
ومن شأن . ٢٩متعددة الجوانب لتثقيف الجمهور، آما أن هذه المقترحات مفيدة للمدارس أيضا

 تراثا عالميا أن تجلب يونسكوطق البارزة والمهمة تاريخيا مثل المواقع التي أعلنتها الالمنا
الجهات الراعية إلى التمويل مما سيمكن من إطالق مبادرة متكاملة لتعليم الجمهور، وسيثبت 

 على حدث ومثال. لجهات الراعية على السواءنجاعته للمجتمع المحلي المضيف وللبلد وا
 مشروع طريق  هوذي أثر شديد في مجال التواصل بين الثقافات ووسائط اإلعالممتكامل شبيه 

  . ٣٠الحرير الذي آان له صدى على مدى سنين عبر ميادين التاريخ والتعليم والموسيقى والفنون
ومن أآثر المشاريع حيوية في تعليم الجمهور بشأن التاريخ والعالم فيما وراء األمة 

وتدعو التوصيات إلى وضع مشاريع أفالم . سائط اإلعالم الجماعيالمشاريع التي تستخدم و
وثائقية متكاملة ترمي إلى تحسين المعرفة بالثقافات وبالعالقات بين اإلسالم والغرب بوجه 
خاص، أفالم تجسد آال من المعرفة الممتازة والشعور القوي بمالءمتها للعصر وبتأثيرها 

 Unity Productions(في مؤسسة يونيتي بروداآشنز البصري، مثل األفالم المعروضة أصال 

Foundation(التي ستقوم، إلى جانب مشروعْيها في مجال التعليم واالتصال بالمجتمع المحلي ٣١ ،
والموقع المصاحب له على ) Muhammad: Legacy of  a Prophet" (ترآة نبي: محمد"بعنوان 

، بتكرار التجربة وتوسيعها بالبرنامج )The Islam Project"(مشروع اإلسالم"اإلنترنت بعنوان 
 عن فترة الحكم اإلسالمي في شبه الجزيرة اإليبيرية، ٢٠٠٦الوثائقي الذي ستقدمه في خريف 

. ارقة في الواليات المتحدة، عن األف)A Prince Among Slaves" (أمير بين العبيد"وببرنامج بعنوان 
مولة في القطاع الخاص والعام، وُيتوقع أن ل هذه األفالم طائفة من المؤسسات الموتمو

 وتعد البرامج التي تعرضها شبكات .محمديشاهدها جمهور دولي آما هو الشأن بالنسبة لفيلم 
وحلقات وصل ) Story of Africa( ومؤسسات أخرى، مثل سلسلة قصة أفريقيا العامةالبث 

)Connections ( الكونويوم تغير) The Day the Universe Changed (البي بي سي،  محطةالتي أعدتها 
مثالين على البرامج التلفزيونية المعنية بالتاريخ والتي لها أثر آبير في الجمهور وبالتالي مجرد 

ومن شأن هذه الجهود التعليمية . تستحق االهتمام والدعم في إطار جهود تحالف الحضارات
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ب الشعبية، وعرض المتاحف األوسع أن تزيد من إعالم الجمهور من خالل إنتاج الكت
للمجموعات التاريخية مع إتاحة عناصر تعليمية على اإلنترنت، وقد تعرض في شكل دوريات 

وترافق هذه الجهوَد جهود تعليمية وفي مجال االتصال بالمجتمعات المحلية . واسعة االنتشار
  .فتثير االنتباه إلى أهمية التاريخ في هذا العصر

  إلعالميةتعليم محو األمية ا  - ٢
 في مرحلة الدراسةينبغي تنفيذ برامج محو األمية اإلعالمية في المدارس، ال سيما 

، من أجل المساعدة في تطوير قدرة مستهلكي اإلعالم على التمييز والنقد إزاء التغطية ةالثانوي
ون ويمكن إيجاد نقطة بداية مفيدة في مشاريع من قبيل مبادرة منظمة األمن والتعا. اإلعالمية

 محاربة لاإللمام باستخدام اإلنترنتفي أوروبا من أجل تعزيز الوعي اإلعالمي وتطوير 
  .٣٢التصورات المخطئة، واألحكام المسبقة والخطاب المحرض على الكراهية

 في المرحلتينينبغي لبرامج محو األمية اإلعالمية أن تصبح ميزة أساسية للمنهج الدراسي 
دف من تعليم محو األمية اإلعالمية المساعدة في تطوير قدرة واله. ة والثانويةاالبتدائي

ويشكل تعرض السكان لوسائط . مستهلكي اإلعالم على التمييز والنقد إزاء التغطية اإلعالمية
ذلك أن تقييم مصادر المعلومات يقتضي مهارة وفكرا نقديا .  تحديا تعليمياةاإلعالم اإللكتروني

ثم إن القدرة على فصل الواقع من الرأي، وتقييم النص . ويعد مسؤولية ال تخفى أهميتها
والصورة لتحديد مدى انحيازها، وبناء نص وتفكيكه على أساس مبادئ المنطق مهارات قابلة 

  .للتعليم وقد تدَمج في المواضيع األآاديمية األساسية
ة المستخدمة إن تعليم المشاهدين والمستمعين آيفية التعرف على التقنيات البالغية والنفسي

 والتحريض على العنف أو التعصب حاجز دفاعي وتصوير اآلخرين بصورة شياطينلإلقناع، 
وإذا ما أضيفت هذه المناعة إلى المعرفة . لوجيات متعددة أنواعهاإيديوآبير يقي من عنف 

المقدمة في منهج دراسي متوازن عالمي، صار بوسع الطالب أن يتعلموا آيف يقدرون الواقع 
غير أن تعليم محو . قد بدال من الروايات الكاذبة السطحية ووضع األساطير التبسيطيةالمع

األمية اإلعالمية ال يعتَرف بأهميته على نطاق واسع بصفته جانبا من جوانب التربية المدنية 
وينبغي لجهود . والسلمية وينبغي وضع برامج تعليمية في إطار التعليم العصري األساسي

 الدراسية أن تعتمد على خبرة المهنيين في قطاع اإلعالم والمربين سعيًا إلى إصالح المناهج
وضع مواد تعليمية تزرع مهارات الفكر النقدي في محو األمية اإلعالمية، وتنشر هذه البرامج 

  .في برامج التعليم االبتدائي والثانوي للدول األعضاء
لتنفيذ مبادرة منظمة األمن والتعاون من بين البرامج العديدة التي هي في طور اإلعداد وا

 التصورات محاربةفي أوروبا من أجل تعزيز الوعي اإلعالمي وتطوير محو األمية الشبكية ل
المخطئة، واألحكام المسبقة والخطاب المحرض على الكراهية، التي يمكن اإلطالع عليها على 

html.19643_2_item/fom/org.osce.www://http: العنوان التالي
ولالتحاد األوروبي، في إطار . ٣٣

سياسته السمعية البصرية واإلعالمية صفحة على اإلنترنت مخصصة لمحو األمية اإلعالمية 
 ٣اطلع عليها في  [global/literacy_media/avpolicy/comm/eu.europa.ec://http: على العنوان التالي

، مع اإلشارة إلى أن تعليم اإلعالم ضرورة معترف بها على ]٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
ويالحظ وجود تقدم في برامج محو األمية . نطاق واسع لكنه غير ممول بالقدر الكافي عالميًا



 ١٧

اطلع  [media/avpolicy/comm/eu.europa.ec://httpتحاد األوروبي على العنوان التالي اإلعالمية باال
وأنشئت بوابة على اإلنترنت تدعى محو األمية ]. ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣عليه في 

: ومنتدياته على العنوان التالياإلعالمية لها وصالت بقضايا اإلعالم العالمي 
jsp.democracy/com.medialiteracy.1www://http]  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣اطلع عليها في .[

تية، إذ وثمة مورد للباحثين يتمثل في موقع دراسات في تعليم محو األمية اإلعالمية والمعلوما
ويقدم مرآز محو األمية اإلعالمية . يتضمن دراسات أآاديمية بشأن موضوع تعليم اإلعالم

منهجا دراسيا على اإلنترنت لصفوف التعليم االبتدائي والثانوي على العنوان التالي 
http://www.medialit.org/]  مع دالئل للمدرسين في ] ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣اطلع عليه في

ويقوم هذا البرنامج على عناصر محو األمية اإلعالمية عبر االستفسار . ال التطوير المهنيمج
باستخدام المفاهيم األساسية الخمسة واألسئلة الرئيسية الخمسة والمفاهيم الخمسة لمحو األمية 

ئل، وجمهورها، اإلعالمية التي يعمل بها مرآز محو األمية اإلعالمية، بشأن إعداد الرسا
وتشدد .  ُمصدرها، واللغة التي تستخدمها، والقيم أو اآلراء الكامنة فيهارض الذي يقصدهوالغ

استراتيجيات التنفيذ على تكامل برامج محو األمية اإلعالمية مع المواضيع األآاديمية 
: مبادرة عالمية"ونشر اتحاد وسائط اإلعالم الجديدة تقريرا بعنوان . األساسية وتعليم الفنون

على العنوان " ن مؤتمر القمة لمحو األمية في القرن الحادي والعشرينتقرير ع
fdp.globalimperative/pdf/ education/com.adobe.www://http]  نوفمبر / تشرين الثاني٣اطلع عليه في

ويقدم نظرة عامة عن الجهود المبذولة في ميدان وضع المناهج الدراسية وتنفيذها، ] ٢٠٠٦
 لمؤتمر القمة هو ضرورة زيادة الوصول إلى البرامج عبر مبادرات ألن الدافع الرئيسي

  .تعليمية
  الديانات والحوار بين الدياناتالتعريف ب  - ٣

 والمنظمات المدنية الدياناتينبغي للزعماء الدينيين، وواضعي السياسات التعليمية، ومنظمات 
  .الدياناتالتعريف بالعمل سوية من أجل وضع مبادئ توجيهية لتوافق اآلراء فيما يخص 

 والعديد من مراآز السياسة التعليمية التي الدياناتثمة عدة مبادرات دولية مشترآة بين 
وينبغي للجهود المعنية باألمر .  في المدارسالدياناتللتعريف بتبحث من أجل إيجاد نماذج 

اء الدينيين الجارية حاليا أن تتعاون من أجل التوصل إلى توافق في اآلراء فيما بين الزعم
أفضل أديان العالم في سياقات تعليمية متنوعة، وجمع التعريف بوالمربين فيما يخص ضرورة 

. ، والمبادئ التوجيهية لتوافق اآلراء والموارد التعليمية لهذا الغرضهاونشرالممارسات 
ا ويكون الهدف من ذلك تقديم مواد أساسية يمكن للمدارس ومراآز التدريب الديني استعماله

وينبغي وضع مبادئ توجيهية وإنشاء آليات تعمل على أن . التقاليد الدينية الرئيسيةللتعريف ب
تكون المدارس الدينية مسجلة لدى السلطات وأال تعزز مناهجها الدراسية الحقد على بقية 

حد من حرية التعليم توفي اآلن ذاته، ينبغي عدم اتخاذ أي خطوات في هذا الصدد . الجماعات
  .رية العبادةأو ح

وينبغي لالتحاد األوروبي ومنظمة المؤتمر اإلسالمي وحكومتي أمريكا الشمالية العمل 
سوية على إنشاء أفرقة الستعراض المناهج الدراسية تتألف من خبراء في المناهج الدراسية 

 الرئيسية من أجل استعراض المناهج التعليمية المستعملة على نطاق الدياناتوممثلين عن 
سع، حرصا على مطابقتها لمبادئ العدل والدقة والتوازن في مناقشة المعتقدات الدينية وعلى وا
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ومن شأن آلية لالستعراض المتبادل أن تضع مبادئ . عدم إنكارها ألي دين أو أتباع هذا الدين
 والثقافات األخرى، وأن تساعد في الدياناتالتعريف بتوجيهية للعدل والدقة والتوازن في 

االتساق في تطبيقها عبر مختلف المناطق، وتشجع البلدان على العمل سوية من أجل ضمان 
  .٣٤تحقيق هذه األهداف في نظمها التعليمية

  الديانات والحوار بين الدياناتالتعريف ب
 األخرى من غير دين المرء هو الجهل المتفشي بين آل الديانات لمعاداةإن أبرز مصدر 

ذلك أن مواقف سلبية متبادلة بشأن اإلسالم واليهودية . س عمومًامن الزعماء الدينيين والنا
والمسيحية غذتها مواقف ثقافية وسياسية نمت فتحولت إلى آره صارخ ساد المنابر الدينية 

 أن ازدياد االتصال المباشر فيما بين المسلمين واليهود المفارقةومن . والعلمانية على السواء
ن الماضي قد أتاح فرصا للتغلب على هذا الجهل بشأن المعتقدات والمسيحيين العاديين في القر
 عن العملية تمخضتوقد .  األخرى على أساس فرديالدياناتوالممارسات والثقافات في 
ومع األسف، هددت أحداث مهمة .  اتخذت أشكاال عديدةالدياناتالجارية جهود مشترآة بين 

ية من أجل التعايش في دول أمم متعددة على الصعيد العالمي بنسف هذه الجهود اإليجاب
فقد أذآت األفكار المتطرفة المتفشية في صفوف أتباع الديانات اإلبراهيمية الثالث . الثقافات

وديانات أخرى أقل شيوعًا أيضا اإلحساَس بالخوف والريبة بسبب الهجمات اإلرهابية 
  .وعمليات الغزو واالحتالل األجنبي
 من ١٨لدينه وممارسته دون إآراه حق راسخ في المادة إن الحق في اختيار المرء 

ولن يتسنى . اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ويوجد داخل األعراف الدينية بما في ذلك اإلسالم
ن أصحيح . احترام هذه الحقوق عالميا في جو من الجهل والعداء إزاء معتنقي ديانات أخرى

لمشترآة بين هذه العقائد، غير أن هذه المعلومات بالكاد العلماء يدرآون جيدًا المعتقدات والقيم ا
لذا من أجل التغلب على الحقد والريبة، من الالزم الغوص في . ا إلى المجتمع آكلهتجد طريق

 الدياناتالعادات العقائدية للنهل من منابع التسامح والقيم العالمية من خالل تشجيع الحوار بين 
  .فيما بين العلماء وعامة الناس

مؤسسة مدنية حيوية تنتمي إلى هذا العصر وتدرس هو ولعل أفضل مكان يبدأ منه المرء 
إذ . بشأن أديان العالم، وأصلها، ومعتقداتها، وممارساتها وتقاليدها وبشأن البرامج الدراسية

 في أنهايجب أن يتم هذا التعليم داخل أطر ذات قواعد مدنية، وقد ُوضع عدد من هذه األطر أو 
والهدف منها هو إنشاء مجال مدني للحوار بين . التنفيذ في سياقات تعليمية متنوعةطور 

الحضارات يحترم أعمق الخالفات التي بيننا، بما في ذلك اعتناق ديانات متنوعة أو عدم 
 الطالب على فهم واحترام الدور الذي يقوم به الدياناتوقد يساعد التعليم بشأن . اعتناق أي دين
 على مر الزمن، لدحض الفكرة الدياناتل تدريس التبادالت المعقدة بين الدين من خال

  .الدياناتالمغلوطة القائلة بغلبة المواجهة على التفاعالت بين هذه 
لوجيات المحرضة على يديومن غير الوارد أن يخضع المطلعون من المواطنين لنداء اإل

. دراك اإلنسانية المشترآة مع اآلخرينآراهية اآلخرين باسم الدين، ألن معرفتهم تمكنهم من إ
فبدال من إضمار الحقد بإمكانهم تعبئة القيم المشترآة بينهم من أجل التصدي للتحديات الخطيرة 

وينبغي للمواطنين والزعماء الدينيين أن يكون لهم إلمام أساسي بالتقاليد . التي تواجهها البشرية
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ية المشترآة بين جميع الديانات، ويجب تكييف النظم الدينية لغير دينهم وبتعاليم الرأفة األساس
التعليمية مع المبادئ والممارسات المدنية السليمة من أجل تعايش فئات العقائد على الصعيدين 

  .الوطني والعالمي
  الدياناتالتعريف بالجهود المتواصلة من أجل 

مدرسين، ، والطالب في المدارس ثم العامة الناسيسود نقاش حول ضرورة تثقيف 
إذ يكشف البحث عن وجود توافق .  بشأن أديان العالمالدياناتوالزعماء الدينيين ومدرسي 

وقد يختلف .  في سياقات تعليمية متنوعةالدياناتالتعريف بفي اآلراء بشأن ضرورة جديد 
 والممارسات السائدة في العالم اليوم من حيث الترآيز والتأآيد الدياناتمختلف التعريف ب

ويمكن العثور على مبادرات . السياق التعليمي الذي تقع فيه، سواء أآان دينيا أم علمانيًاحسب 
، وبشأن معتقدات وممارسات خاصة في األمم والعالم اليوم في العديد الدياناتتنوع للتعريف ب

من النظم التعليمية، وفي أوساط العلماء الباحثين في مجال التعليم الديني واالجتماعي، وفي 
  .لم الالهوت، والعلوم االجتماعية والعلوم اإلنسانية والتربية المدنيةع

 نموذج واحد للتعليم النزيه المتوازن والدقيق بشأن التراث الروحي للبشرية وليس ثمة
. الدياناتالتعريف بيناسب جميع هذه السياقات، ولكن ثمة خطابا جاريا قويًا بشأن ضرورة 

ت المتحدة، يوجد مرآز التعديل األول والمشروع التعددي فعلى سبيل المثال، في الواليا
فقد وضعت . لجامعة هارفارد بصدد المشارآة  اإليجابية الناجحة في تطبيق هذا التعليم

 في المدارس ونشرتها بشكل إيجابي الدياناتللتعريف بالمنظمة األولى مبادئ توجيهية 
وفي أوروبا، . ة عبر الواليات المتحدةونجحت في التشجيع على إدراجها في المناهج الدراسي

. يرمي مشروعان في جامعة أوبساال إلى استكشاف دور الدين في برامج الرعاية والتعليم
 من ٥٠وتتكون شبكة تدريس الدين في مجتمع أوروبي متعدد الثقافات مما يزيد على 

وترآز على  األوروبية الشريكة في جميع أنحاء أوروبا الدياناتالمؤسسات ومن آليات 
أبريل / نيسان٢مارس إلى / آذار٣١وفي الفترة من . تدريس الدين في مجتمع متعدد الثقافات

، أطلقت شبكة تدريس الدين دورتها، بتمويل من االتحاد األوروبي في إطار برنامج ٢٠٠٦
وبدأ المربون والزعماء الدينيون من خارج البلدان الغربية إلى الدعوة إلى إدراج . ٣٥سقراط

فقد وصف مجلس سيتاني شامي للبحث في العلوم االجتماعية البرامَج . الدياناتالتعليم بشأن 
وقدم مراقب من آلية دهارماران ببانغالور . الجارية في آسيا الوسطى على الصعيد الجامعي

 وصفا للبرامج التي تنتهي بشهادة في مجال الدياناتفي الهند خالل مؤتمر شبكة تدريس 
وفي ندوة بجورج تاون بشأن إصالح التعليم، ناقش منصف بن عبد . ٣٦اناتالديدراسات 

الجليل اإلصالح في جامعة الزيتونة والذي يرمي إلى إدراج المعرفة بالديانات العالمية في 
ومن بين التغيرات المعقدة التي وقعت في . برامج الدراسات اإلسالمية على صعيد الجامعة

وناقش ممثلون . ف ضرورة إنشاء آلية تطبق هذه األفكارا، استكشالمناهج الدراسية التقليدية
 الجهود الدياناتعن مؤسسات يهودية وإسالمية للتعليم العالي في مؤتمر شبكة تدريس 

 في تدريب الحاخامات واألئمة وطالب الدياناتالمتواصلة في مجال إدراج التعليم بشأن 
  .٣٧رها من التخصصاتالدراسات اإلسالمية، والدراسات اليهودية وغي
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مسلمو الغرب ومستقبل "وإليجاز هذا التوافق في اآلراء، يشير طارق رمضان، في آتاب 
 في  المنصوص عليهالدياناتالحوار بين ، إلى التقليد اإلسالمي العريق المتمثل في "اإلسالم

  :القرآن وفي سنة محمد، فيقول
دًا، آان الناس من مختلف في فترات مختلفة من التاريخ، وفي سياقات متنوعة ج

 أفضل، وقد  فهما يشارآون في المناظرات الدينية محاولة منهم لفهم اآلخرالديانات
نجحوا في آسب احترام بعضهم بعضا ولم يتمكنوا من العيش معا فحسب بل استطاعوا 

واليوم، نرى الحاجة إلى المشارآة أآثر في هذه . العمل معًا متقاسمين األعباء أيضا
  . ٣٨فالتعددية الدينية لمجتمعات الغرب تجعل من المعرفة المتبادلة أمرًا أساسيًا: يةالعمل
   في المدارسالدياناتالتعريف ب

.  أمر واقع فعال في سياقات تعليمية واسعةالدياناتالتعريف ب أو الدياناتإن تدريس 
 إيجاد حلول سياقية الحاجة إلى" التعليم في أوروبا"يناقش بيتر شراينر في دراسته المعنونة و

لمجموعة من الحاالت القانونية والتعليمية المتنوعة في أوروبا، ويستعرض عددا من األطر 
، والتعلم "الدين والثقافة" في التاريخ والفنون واألدب، والدياناتالتعريف بالتوجيهية، بما فيها 

الروحي واألخالقي تعزيز النمو "من الدين، الذي قد يرمي إلى التربية الدينية من أجل 
ويتناول أيضا مسألة آون ". تربية الشخصية"وهو ما يدعى أحيانا " واالجتماعي والثقافي

من أجل الدين، من  –العديد من القضايا المحيطة بالتدريس تنشأ مرتبطة بأشكال التعليم الديني 
بين " دار الفصلج"واليات المتحدة ال يترك العامة بالففي المدارس . ٣٩الدين، أو بشأن الدين

لدين معين " تؤسس"الكنيسة والدولة أي مجال للدعم الحكومي للتعليم الديني، وال ألي سياسة 
 جزء من المنهج الدراسي وأمر مطلوب العامةالدين في المدارس التعريف بأو تدعمه؛ غير أن 

 من البلدان وفي العديد. صراحة في آل والية تقريبًا، ال سيما في فصول التاريخ والجغرافيا
 بدعم من الدولة، وفي بعض هذه البلدان، العامةاألخرى، ُيقدم التعليم الديني في المدارس 

  .توضع الكتب المدرسية والمناهج الدراسية للتعليم الديني عبر وزارات التعليم والشؤون الدينية
 ٢٠٠٦ لعام الدياناتوناقشت عروض وحلقات عمل في المؤتمر االفتتاحي لشبكة تدريس 

، ومدرسي الدين والزعماء الدينيين، وتنظيم تبادالت للمدرسين، الدياناتمسألة تدريب علماء 
وناقش األعضاء القيام بعملية جماعية إلعداد درس . والعالقة بين الجامعات والمدارس الثانوية

ماجستير أو برنامج ماجستير يمكن تكراره في مؤسسات عديدة، مع اقتسام العمل بشأن 
ويعد دور الدين في الرفاه وحاالت النزاع عنصرا . ررات، والمحاور والكتب المدرسيةالمق

فقد قدم بيرت روبن، من جامعة تيلبورغ، عرضا قدم فيه نظرة . أيضا في الترآيز األوروبي
عامة عن المبررات، والنماذج، واألطر، وقاعدة البحوث، واألهداف والمبادئ الكامنة وراء 

 من ١٥٠ جمع مؤتمر األئمة األوروبيين ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٤وفي . ينيآفاق التعليم الد
 بلدا أوروبيًا؛ وقد وصفت وآالة أسوشيتيد بريس في ٤٠الزعماء الدينيين المسلمين من 

والمناقشة بين " لتكاملا الهوت"تغطيتها الصحفية أن توافق آراء المجموعة جاء مؤيدًا ل 
  .٤٠الديانات
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  درسيةالدين في الكتب الم
جاءت التطورات التي طرأت على تكنولوجيا االتصاالت، واآلثار التي خلفتها األحداث 

فما ُينشر في . العالمية لتسلط الضوء على ميادين آانت في السابق محجوبة عن الجمهور
أي ما يحسه القراء  –الصحف المحلية، وما يجري في أبسط الفصول في مكان ما في العالم 

 التنوع في العالم وإلى أي حد يؤدي ذلك المحتوى إلى تكوين مواقف عنالب وما يتعلمه الط
وحتى على صعيد .  أصبح مسألة ينبغي مناقشتها على وجه السرعة- متسامحة لدى الطالب

التعريف  إزاءالسياسة الخارجية والمؤسسات متعددة األطراف، صارت السياسة التعليمية 
أي  – بأن من األهداف الحيوية التعليم من أجل التسامح وجرى التسليم.  محل تدقيقالدياناتب

 داخل النظم التعليمية الوطنية -تعليم الطالب آيفية التعامل مع الخالفات الثقافية والدينية العميقة
ويسود االعتقاد بأن التعليم قد يؤثر في ميل الطالب إلى . ال سيما في حاالت ما بعد النـزاع

  .في مجتمعاتهم أو في العالم وراء حدودهم" اآلخرين "عنمتعصبة تكوين أفكار متسامحة أو 
وتعد الكتب المدرسية، سواء أآانت تجارية أم رسمية اإلنتاج، المورد الرئيسي أو 

وفي أنظمة أخرى، توجد مواد تعليمية . الحصري للمضمون في العديد من النظم التعليمية
فال توسع من نطاق استعمال الكتاب تكميلية، وآتب مرجعية، وآتب مواضيع وقصص لألط

أما المحتوى الذي ُينكر أي جماعة في المجتمع على أساس العرق، أو . المدرسي أو تحل محله
وباستطاعة تحالف . الدين، أو الطبقة االجتماعية، أو األصل اإلثني فيخضع للرقابة آلما ظهر

 من خالل الدعوة إلى وضع الحضارات المساهمة في مناخ التسامح والتعليم من أجل التنوع
وقد ُتدعم هذه العملية بأفضل . المعتقدات والممارسات الدينية وأتباعهاللتعريف ب معايير

  .٤١ وتعليم التسامحالدياناتالتعريف بالممارسات واألطر الحالية من أجل 
 العمل بشأن اإلنصاف والتوازن والتسامح في الكتب يونسكووعلى مدى عقود دعمت ال

 لألبحاث المتعلقة بالكتاب المدرسي وتنقيح الكتاب المدرسي يونسكووينبثق دليل ال. ةالمدرسي
من مبادرة لتنقيح الكتاب المدرسي بدأت في عصبة األمم في الثالثينات واستمرت تحت 

ويقدم هذا الدليل إطارا لتقييم الكتب المدرسية ووضعها وتنقيحها، سواء . ٤٢يونسكوإشراف ال
 يشدد يونسكووإذا آان دليل ال. اريا أم تحت إشراف وزارات التعليم الوطنيةأآانت إنتاجا تج

على الكتب المدرسية للتاريخ، والجغرافيا والثقافة، مع ترآيز خاص على تعزيز المساواة 
  .  تنطبق على طائفة أوسع من الموادمبادئهوالتسامح، ومنع إنكار فئات محددة، فإن 

، في اإلعالن العالمي بشأن التنوع الثقافي ١٩٩٩ في ويرد ذآر هذا الدليل، المنشور
تحسين "بوصفه أولوية عاجلة من أجل ) ٣١، الصفحة ٢٠٠٢ستينو،  (يونسكوالصادر عن ال

 المشوهة والتصوراتالكتب المدرسية حتى تختفي في نهاية المطاف القوالب النمطية السلبية 
مدرسية أن يساهم في إقامة حوار بناء إذا ومن شأن التدقيق العام في الكتب ال". اآلخرين "عن

ذلك أن هذا . تم هذا التدقيق بإنصاف وتوازن، بمشارآة خبراء في ميدان التربية والمضمون
 قبوال بسهولة إذا ُعد من باب استهداف بلدان أو جماعات معينة بينما ال تخضع ىالنقد لن يلق

جتماع بحسن نية من أجل تقييم  االالدياناتوعلى زعماء جميع . أخرى حتى إلى الدراسة
األفكار التي تروج لها الجماعات الدينية في أوساط شبابهم، وبذل مجهود من أجل تطبيق 
القاعدة الذهبية على هذه المواد، والمشارآة في حوار بشأن أفضل السبل لتقديم عروض شاملة 

  .عادلة متوازنة ودقيقة تتناول معتقدات وممارسات راسخة
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 أو للتعليم الديني أن الدياناتللتعريف بات جرت مؤخرا بشأن آتب مدرسية وتبين مناقش
ويمكن . ثمة تحديا في مجال التطبيق ينبغي أن يكون بارزا في توصيات تحالف الحضارات

للجهود المبذولة من أجل تدريب ديني مسؤول عالميا أن تستفيد من المبادئ التوجيهية الحالية 
وينبغي . ، وتطبيقها على وسائل التعليم من الكتب المدرسيةللخطاب الديني في المدارس

التصدي لمنهجية الكتب المدرسية ومضمونها، مع تشجيع الفكر النقدي بدال من التعلم عن 
طريق الحفظ عن ظهر قلب دونما تساؤل، ومع إشراك المتعلمين في تكوين آرائهم بتوجيه من 

مصاحبا لتقييم الكتب المدرسية بل أن يحل وينبغي أن يكون تدريب المدرسين . المدرسين
  .محلها

 وسيلة حيوية لتحقيق أهداف هذا الدياناتالتعريف بإن ظهور توافق في اآلراء فيما يخص 
ديانات العالم مكانة متزايدة في للتعريف بو. التدريس المتمثلة في الحد من التطرف ومن آثاره

ي لألديان هو شكل من أشكال التفاعل الثقافي في ذلك أن االنتشار التاريخ.  تاريخ العالمتدريس
الدين في التعريف بوعالوة على ذلك، فإن . حد ذاته، ورافقته مجموعة من العوامل المترابطة

أآثر "فاصلة تساعد على اتقاء خطر اإلحساس باالقتراب " منطقة أمان"سياق تاريخي ينشئ 
  .الب واآلباء والمدرسينمن تقاليد دينية مختلفة عن تقاليد الط" من الالزم
   التطرف الديني في المدارسمحاربة اآلراء ل فيبناء توافق

اآلراء فيما بين الجهات ذات المصلحة الدينية والمدنية والمهنية  في تبين أن بناء توافق
اآلراء في وبناء توافق . وجهات اجتماعية أخرى أفضل وسيلة لضمان النجاح في هذا المسعى

وتشدد التوصية . ثيقا بالجهود الرامية إلى تعزيز الحرية الدينية في المجتمعمرتبط ارتباطا و
المقدمة بشأن التعليم الديني على عملية تحقيق توافق اآلراء فيما بين الجماعات المدنية 

أديان العالم وتدريب التعريف بوالمهنية والدينية لدى وضع األهداف واألطر لتحسين آل من 
للتدريب الديني للشباب والكبار في حاالت دينية، إضافة إلى تحسين المواد الزعماء الدينيين و

غير أن السياسات التعليمية ينبغي أن تكون متسقة مع الحماية الدستورية التي . التعليمية
 من اإلعالن ٢٦ و١٨تضمنها الدول األعضاء للحرية الدينية، وينبغي أن تجسد أحكام المادتين 

  .٤٣ن تؤيدان الحريات التعليمية والدينيةيان اللتالعالمي لحقوق اإلنس
، آثر الجدل بشأن مسألة البرامج التعليمية الدينية بصفتها ٢٠٠١سبتمبر / أيلول١١ومنذ 

ولقد راج الكثير . سببا محتمال من أسباب التطرف وأساسا يستند إليه اإلرهابيون في تجنيدهم
 في بعض المناهج الدراسية العامةلمدارس في وسائط اإلعالم عن دور التعليم الديني في ا

وإذا آان مما .  جهات خاصة تدعى المدارسالتي تمولهاالدينية الوطنية، وفي المدارس الدينية 
 األخرى، أو ال يدرس بشأن الدياناتال شك فيه أن بعض المدارس إما ال يدرس التسامح في 

ة ليست فريدة منحصرة في مدارس جنوب مبادئ التسامح داخل التقاليد الدينية، فإن هذه المشكل
إذ . آسيا، أو في المدارس اإلسالمية، أو المدارس الخاصة مقارنة بالمدارس التي تديرها الدولة

لم تفلح دراسة أآاديمية لهذه المسألة في تقديم دليل قاطع على وجود عالقة بين الهجمات 
هذه الكتب، أو على مدى آون اإلرهابية والتعلم من الكتب المدرسية، أو بين التطرف و

وعالوة على ذلك، آان ترآيز هذا . ٤٤المدارس العامة أو الخاصة تروج للتسامح أو للتعصب
غير أن جاذبية التوصل إلى سياسات تبسيطية . البحث إقليميا ضيقًا، إضافة إلى آونه غير دقيق

للمدارس الدينية، ومفرطة في نطاقها من أجل ضبط هذه الظاهرة ربما عبر مراقبة الدولة 
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ليست مبررًا للحد من استقاللية جميع المدارس الدينية في العالم، وتسليمها جميعا إلى سلطة 
بدال من ذلك، فإن السبيل األرجح . فأرجح القول إن األشد تطرفا سيلجأ إلى السرية. الدولة

ج الدراسي لتحقيق هدف العمل على أن يكون التعليم الديني لدى الطالب متسقا مع المنه
المسؤول مدنيًا الذي يحترم االختالف ويجسد قيم التسامح الديني هو تحديد وتدريب القيادة 
المدنية والدينية إلشراك الجهات ذات المصلحة في أوساط علماء الدين والزعماء الدينيين، 

عام والمدرسين، وواضعي السياسات التعليمية، والمنظمات المدنية في استخدام قوة الرأي ال
  .إزاء هذه المدارس

  الحاسوب والوصول إلى اإلنترنت  - ٤
ينبغي للحكومات في البلدان اإلسالمية في غالبيتها، إلى جانب المنظمات الدولية، والحكومات 
وشرآات التكنولوجيا الموجودة في الغرب، أن تتعاون من أجل توسيع نطاق الوصول إلى 

  .٤٥اإلنترنت في آل بلد إسالمي في غالبيته
 جوانبإن ضعف انتشار الحواسيب وقلة الوصول إلى اإلنترنت في البلدان النامية يعزز 

مع شرق (وبينما يوجد في الواليات المتحدة وأوروبا . التفاوت ويعوق التعلم الشامل للثقافات
لحواسيب ووصالت اإلنترنت، ال يتجاوز انتشار الحواسيب في لأعلى معدالت امتالك ) آسيا

 ٧٣٫٨ حاسوبًا لكل ألف شخص، مقارنة بمعدل عالمي يبلغ ١٨ط وشمال أفريقيا الشرق األوس
وبدون وصول إلى اإلنترنت على نطاق واسع، ال سيما في النظم . ٤٦حاسوبًا لكل ألف شخص

المدرسية، لن يتمكن السكان في هذه المناطق من المشارآة التامة فيما أصبح الوسيلة األساسية 
لذا فإن توسيع نطاق الوصول إلى . والتواصل بين الثقافات في العالمللحصول على المعلومات 

 إذا ُأريد لشباب هذه المناطق الوصول إلى طائفة ال بد منهاإلنترنت في البلدان النامية أمر 
  .أوسع من المعلومات ووسائل االتصال بأناس ذوي خلفيات قومية وعرقية دينية مختلفة

لكن قابل للتحقيق وتحديد هدف طموح إلى ي أن تبادر وينبغي لمنظمة المؤتمر اإلسالم
 الحواسيب الموصولة إتاحة، إلى ٢٠٢٠  عاملكي تسعى الدول األعضاء فيها، بحلول

باإلنترنت في آل فصل من فصول المدارس االبتدائية والثانوية والجامعية في البلدان 
الشرآات والمستثمرين وغيرهم وينبغي لهذا الهدف أن يشمل أيضا دعوة . اإلسالمية بغالبيتها

وينبغي . من الشرآاء في مجال التكنولوجيا ممن يستطيع المساعدة في تحقيق هذا الهدف
استشارة الشرآاء المنفذين الرئيسيين في البرامج التجريبية ذات الصلة مثل مبادرة التعليم 

النامية آما ينبغي تعميم األردنية والشرآات التكنولوجية المنفذة والمخططة للبرامج في البلدان 
. الدروس المستفادة عبر منظمة المؤتمر اإلسالمي على آل حكومة في البلدان اإلسالمية

 اإلنترنت، الذي أنشئ غداة إدارةوينبغي لمنظمة المؤتمر اإلسالمي أيضا أن تتعاون مع منتدى 
ل للتعجيل مؤتمر القمة العالمي لمجتمع المعلومات في تونس العاصمة، من أجل وضع سب

وإضافة إلى ذلك، ينبغي التعاون . اإلسالميةبإتاحة شبكة اإلنترنت وبتكلفة معقولة في البلدان 
، التي ترمي إلى تحسين ٤٧ حاسوب حجري لكل طفلمثل مبادرة توفيرأيضا مع مبادرات 

وتسعى مبادرات أخرى في القطاع الخاص . فرص التعلم لماليين األطفال في العالم النامي
ا إلى إيجاد حلول متدنية التكلفة للتزويد بأجهزة دائمة فعالة من حيث الطاقة ومالئمة أيض

  .٤٨للمستخدم من أجل زيادة مستوى الوصول إلى الحواسيب واإلنترنت في البلدان النامية
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  التربية الوطنية والتربية السلمية  - ٥
تمر اإلسالمي العمل سويًة ينبغي للدول األعضاء والمنظمات متعددة األطراف مثل منظمة المؤ

لتنفيذ الجهود التعليمية لبناء القدرة على التسامح واالحترام بين الثقافات، ومشارآة المواطنين 
  .والتزامهم اجتماعيا

  :ينبغي اتخاذ الخطوات التالية
نشر مواد تعليمية عبر شبكات المربين، ومبادرات تعليم المدرسين، ومن خالل   )أ(

ومن األمثلة القيمة على المواد التي ينبغي توزيعها المواد .  الدراسيةجمع مديري المناهج
 مثل شبكة مشاريع المدارس المنتسبة، وثقافة الديمقراطية، يونسكووالبرامج التعليمية لل

  .عتبة السالم وثقافات السالم: وجوانب مختلفة من الثقافة اإلسالمية، والتسامح
تحديد وتمويل المبادرات التي تشرك الشباب والكبار في المواطنة المسؤولة،   )ب(

وبناء القدرة على المشارآة الديمقراطية، بما في ذلك المشارآة في وضع مناهج دراسية 
وينبغي لهذه . عادية، وبرامج ما بعد ساعات الدراسة، وفي الرابطات المعنية بالمواطنة

حقوق اإلنسان وسيادة القانون، وينبغي لها أن تعد مواد ف بالتعريالبرامج أن تتضمن 
تعليمية لمحو األمية اإلعالمية بوصف ذلك حاجزا يقي من التطرف عبر وسائط 

  .اإلعالم
 مواهب الشباب والكبار في العمل االجتماعي البناء عبر برامج تعلم اإلفادة من  )ج(

  .٤٩تبطة ببرامج تنتهي بدبلوم وشهادةالخدمة، للشباب والبدء في عناصر لتعلم الخدمة مر
والهدف من . تقتضي المواطنة اإليجابية المسؤولة المدوامة على صلة التعليم والتدريب

تعليم المواطنة تسخير الموارد البشرية للعمل اإليجابي االجتماعي والسياسي الذي يتطلب من 
 ورغم أن العديد من .المواطنين مسؤوليات، ويدعم مستوى من الشرعية إزاء الحكومات

ال يمكن زرع هذا التعليم من الخارج، وإنما فإنه المنظمات تشارك في تعليم المواطنة عالميًا، 
يجب أن يتغلغل داخل نظم األخالق والقيم المحلية لكل مجتمع يمارس فيه هذا التعليم، مع 

وفي .  لكل حالةتشجيع الحوار والمشارآة في تطوير األساليب والمواد التعليمية المالئمة
البلدان اإلسالمية بوجه خاص، وفي جميع المجتمعات المتعددة أديانها، تعد مناقشة توافق 
األفكار الديمقراطية والدينية شرطا أساسيا مهما لتعليم المواطنة وتدريب المربين بشكل فعال، 

  .آما هو الشأن بالنسبة للحوار بين الجماعات العلمانية والدينية
 المدرسة الخدمة شكال من أشكال مشارآة المواطن التي تربط بين تجربةويعد تعلم 
كن ذلك الطالب من اآتساب المهارات والمعرفة مع تجريب قدرتهم على إذ يم. والعالم الواقعي

وفي البلدان اإلسالمية، قد يكون لتعلم الخدمة دور هام . التصدي للمشاآل التي تمس مجتمعاتهم
لعمل البناء لصالح المجتمع، ويؤدي ذلك إلى إيجاد مهارات حقيقية في توجيه الشباب إلى ا

وفي . فكثيرا ما أدت مشاريع تعلم الخدمة المحكمة في تسييرها إلى تنظيم المشاريع. للعمل
 التي يعيش فيها المهاجرون، قد يساعد تعلم الخدمة في دمج المجتمعات من  األهليةالمجتمعات

  .ات متنوعة للعمل على تحقيق هدف مشتركخالل الجمع بين أناس من خلفي
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ويعد تعليم السالم والتسامح وجها آخر من أوجه تعليم المواطنة يتجاوز نطاق المناهج 
لوجيات المتطرفين تدعو إلى عالم إيديوف. الدراسية ليتناول تشكيل الهوية والممارسة السلوآية

يطية من خالل رعاية مفهومين ويمكن التصدي لهذه النهج التبس. بهويات متنافرة متعارضة
إدراك تعقيد آيفية مساهمة الثقافة في التنمية، واحترام األسس : للهوية والعالقات اإلنسانية

هذين المفهومين المزدوجين ب المواطنين تعريفيجب و. المشترآة إلنسانية آل فرد وآرامته
لتنوع الثقافي الصادر عن الراسخين في اإلعالن العالمي للحقوق اإلنسان واإلعالن العالمي ل

وقد تساعد برامج تعليم . ، إذا ُأريد لهؤالء المواطنين العمل بفعالية في عالم تعددييونسكوال
المواطنة والخدمات االجتماعية والسالم في تهذيب المواقف والسلوآات المتسامحة المسؤولة 

  . وبناء قدرة ديمقراطية األهليةمدنيا، من أجل دمج المجتمعات
 ،تعليم الدراسات االجتماعية لعقود من الزمنعناصر د شكل تعليم التنوع عنصرا من ولق

ذلك أن هدفه تعزيز التسامح وتفهم االختالف . ال سيما في فصول المدارس االبتدائية والثانوية
وقد قامت .  العنصرية والتفكك االجتماعيمحاربةفي مجتمعات وأمم متنوعة، ويدعم جهود 

وتعد شبكة . ٥٠نشائها بالعديد من هذه المبادرات، ووسعت نطاق هذه البرامج منذ إيونسكوال
 مؤسسة ٧٩٠٠ وتضمن ١٩٥٣ عام يونسكومشاريع المدارس المنتسبة شبكة عالمية أسستها ال

 بلدًا، منها رياض أطفال، ومدارس ابتدائية وثانوية ومؤسسات لتدريب ١٧٦تعليمية في 
ويمكن توسيع تعليم التنوع من خالل تحسين . تعليمية ونشرهاإعداد المواد البالمدرسين، تقوم 

 على مر العقود في إطار يونسكواستعمال مواد التدريس الحالية، ال سيما المواد التي أنتجتها ال
غير . ٥١جهود توافق اآلراء التي بذلتها أفرقة دولية من المربين ومن خالل مشارآة المدارس

 شرطان أساسيان المديرينزيز التوعية بهذه المواد في أوساط أن آال من تدريب المدرسين وتع
  .لهذا التوسيع

 مؤخرا هذا المسار في عملها من خالل اإلعالن العالمي للتنوع الثقافي يونسكووأآدت ال
 خطة عمل لتنفيذ يونسكو، نشرت ال٢٠٠٢وفي ) ٢٠٠١نوفمبر /باريس، تشرين الثاني(

 والشباب، والتعليم، والفنون، والمشاآل البيئية، اإلعالن عبر برامج للمجتمع المدني،
وتدعو المبادرة الواردة في خطة العمل إلى استعمال الموارد . والتكنولوجيا واألعمال التجارية

 بشكل يونسكووتتالحم آخر خطة عمل لل.  وإلى إحداث موارد جديدةيونسكوالتعليمية الحالية لل
 الحضارات من أجل تعليم عالمي شامل للثقافات واضح مع التوصيات التي نادى بها تحالف

تقرير المدير العام عن متابعة ومما يدعم هذه التوصيات . وتحسين تدريس العلوم اإلنسانية
، وخطة العمل من أجل تعزيز ٢المقررات والقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي، اإلضافة 

 ١٧٤الدورة ( اإلرهاب محاربةولي ل في العمل الديونسكوالحوار بين الشعوب ومساهمة ال
 يونسكوويوصي آل من التزام الرباط بمهمة ال). ٢٠٠٦مارس /للمجلس التنفيذي، آذار

األساسية، واإلعالن العالمي، وتحالف الحضارات باتخاذ إجراءات مشابهة في مجال التعليم، 
 مجتمعًة إلى يونسكوالوتشير خطط عمل . واإلنتاج الثقافي، والعلوم، ووسائط اإلعالم، والفنون

  .مواطن التكامل وتشجع على إقامة شراآات بمبادرات ُتنفذ تحت إشراف تحالف الحضارات
  التربية الوطنية

 لعدم إمكانية استدامة الديمقراطية إال بمواطنين يشاطرون قيمها فيما بينهم نظرا   
التربية سيع نطاق برامج ويحافظون على المهارات الداعمة لثقافة الديمقراطية، يجري حاليا تو
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 لتشمل فئتي الشباب والكبار، مع تجاوز التعليم العادي للمواطنة الذي يشكل جزءا من الوطنية
ويتنوع تأآيد المناهج الدراسية من إيراد الخصائص التقنية للهياآل . آل نظام تعليمي وطني

لحين، إلى إجراء لطالب على أن يكونوا مواطنين صالالحكومية وحض المسؤولين في القمة 
مناقشات نقدية للصراع التاريخي الذي يخوضه البلد من أجل تحقيق أهداف الديمقراطية 

وقد تكون هذه الدورات في شكل . وإصدار دالئل تبين آيف يتحول المرء إلى مواطن نشيط
تعريف تحقيقات قائمة على المشارآة والتحدي والتحول تقوم بها الحكومة المشارآة، من 

وقد يزيد تعلم الخدمة من . لية الفرد إلى نضال المواطنين الذين يسائلون الحكوماتمسؤوب
  .الجوانب النظرية لتعليم المواطنة من خالل إخضاعه للتطبيق العملي

 محل مناقشة عالمية مؤخرًا، مما شجع الجهود التجريبية التربية الوطنية تولقد أصبح  
و المدربين المعرفة وتتعاون مع المشارآين من أجل التي تتبادل في إطارها شبكات المربين أ

وازداد الدعم الدولي إدراآا أن . تعزيز ممارسة أآثر فعالية للمواطنين على جميع المستويات
 إلى الديمقراطية عملية طويلة يجب أن تشمل بناء القدرات في أوساط المواطنين االنتقالعملية 

 برامج في مختلف األوساط من الفصول العادية إلى وتنفذ حاليًا. إذا أريد لها االستمرارية
وسواء أآان العمل في . ةالشوارع ومخيمات الالجئين والسجون في أنحاء عديدة من المعمور

 أن ال بدأوساط متجانسة ثقافيا ولغويا، أو في مجتمعات متنوعة، أو في أوساط المهاجرين، 
فعلى سبيل المثال، تشدد .  لدى المشارآينيكون تعليم المواطنة متصال بنظم األخالق والقيم

منظمة ثقافة الوفاء على ضرورة ربط المفاهيم المحلية بالقيم العالمية وتدريب المربين على 
توسيع فهم الحاالت اليومية ليشمل تحقيق أهداف مجتمع أوسع، وتمكين األفراد من تغيير 

ن، ال سيما من حيث تغيير مواقفهم وتؤآد المنظمة أهمية التدريب الفعال للمدرسي. ٥٢الواقع
  .إزاء التالميذ قبل تعلم آيفية إيصال هذه األفكار إلى الطالب

ويقدم ديفيد ميدنيكوف من صندوق آارنيجي للسلم الدولي نظرة عامة متأنية لقضايا   
 المانحين والمستفيدين في هذه ا مفاهيم ووقائع تاريخية من جانبمتعلقة بسيادة القانون بصفته

ذلك أن يؤآد مشكلة االنتقال السلبي لدى تخطي . مشاريع التعليمية في مجال المواطنة العربيةال
. ٥٣حواجز الدين والثقافة والمفاهيم بين التقاليد القانونية والتراث الفكري اإلسالمي والغربي
حليين غير األهم من ذلك هو تأآيده أن هذه البرامج ستخفق إذا لم تلب الحاجة إلى حوار مع الم

وعلى النقيض من ذلك فإن أقل النهج فعالية هو . ومشارآتهم في وضع هذه البرامج التعليمية
االفتراض مع التباهي بأن المرء يستورد مجموعة من المثل المرغوب فيها بشدة، التي ليس 

  .لها مقابل حقيقي في التقاليد الثقافية والدينية للبلد أو المجتمع المتلقي
التثقيف في مجال وهي مرتبطة ب.  عملية مستمرة في جميع أنحاء العالميةالتربية الوطن  

 والسالم، وبحقوق المرأة، والتعليم الثقافي والجمالي لتقدير التنوع، وببرامج حقوق اإلنسان
ثمة مخزون غني من الموارد التعليمية و. تتعهد التنظيم السياسي بل حتى التعليم بشأن العولمة

. ٥٤ُمحكَمة قائمة على المشارآة وعملية تجسد هدف المواطنة اإليجابيةالمتاحة، ومنهجية 
يقدم نظرة ) /org.dadalos.www://http (يونسكو دادالوس التعليمي الذي أنشأته الفحاسوب الخدمة

بما في ذلك درس عامة عن العمل، مع عرض شبكات للمدرسين ومواد دراسية على الشبكة، 
ويقوم االتحاد األوروبي ومجلس أوروبا ووآالة التنمية الدولية التابعة . آامل في تعليم السالم

للواليات المتحدة األمريكية، والبنك الدولي، ومؤسسة سوروس بدعم طائفة واسعة من برامج 
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ريطاني للمجلس الب" ربط المستقبالت"وعلى صعيد وطني، يشمل مشروع . تعليم المواطنة
إطار : سيفيتاسووضعت مؤسسة سيفيتاس الدولية برنامج . مجموعة واسعة من المبادرات

، في شكل مورد للمربين في مجال المواطنة في الواليات المتحدة ُيستخدم عمل لتعليم المواطنة
  )org.civnet.www( عبر شبكة سيفنت ا مرآزًا عبر العالم مترابط٩٠ من آثردوليا في أ

وتمول وزارة خارجية الواليات المتحدة مبادرة الشراآة في الشرق األوسط التي ترمي   
وتعد شبكة سيفيتاس العربية . إلى تشجيع الديمقراطية في المنطقة من خالل دعم تعليم المواطنة

السياسي من خالل بناء برنامجًا للمنطقة آلها يرمي إلى تهيئة الظروف المالئمة لإلصالح 
القدرات الديمقراطية عبر الطيف االجتماعي والسياسي، باستعمال مواد تعليمية مترجمة 

غير أنه لتحقيق هذه األغراض بفعالية، . ومقتبسة من مواد سيفيتاس مستخدمة في جهة أخرى
ضوء الدور قد ال يكون من المالئم استيراد مواد من أوروبا والواليات المتحدة، ال سيما في 

وقد شكلت مناقشة مدى تطابق . الكبير الذي يقوم به اإلسالم في المشهد السياسي والثقافي
األفكار الديمقراطية مع األفكار اإلسالمية وآيفية هذا التطابق شرطا أساسيا هامًا للعمل في 

 Center for the" (مرآز دراسة اإلسالم والديمقراطية"وشارك . المناطق اإلسالمية في العالم

Study of Islam and Democracy ( قانون الشارع"وموقع) "Street Law ( ،في مشروع في المغرب
من أجل تحويل تعليم المواطنة " اإلسالم والديمقراطية"والجزائر، واألردن، ومصر بعنوان 

ية ويغطي المشروع آل أطياف اآلراء السياس. ٥٥إلى عملية للتوافق الديمقراطي وبناء القدرات
ليشمل الجماعات اإلسالمية والعلمانية، ويستكشف أوجه التوافق بين المبادئ اإلسالمية 

وتمخض دليل تدريبي أعده فريق بارز من . والديمقراطية ويزيد من التوعية بشأن هذا التوافق
اإلسالم "الزعماء العرب في مجال المواطنة عن دليل تدريبي باللغة العربية بعنوان 

وقد أعرب المشارآون الذين ساعدوا في وضع هذه المواد واستعمالها في . ٥٦"والديمقراطية
التدريب عن ضرورة مواصلة نشر هذا العمل وتوسيع نطاق استعماله ليشمل بلدانا أخرى، 
مما يمكن من تدريب آالف األشخاص اآلخرين الذين سيساعدون في استدامة اإلصالح 

طوير شبكات في أوساط الناشطين الديمقراطيين وُينظر إلى ضرورة ت. السياسي بالمنطقة
ذلك أن .  بناء القدرات للديمقراطية في العالم العربي عناصرالمسلمين على أنه عنصر من

الشبكات ستساعد في وضع واقتسام أدوات لتنظيم هذه القيم والمبادئ األخالقية وتعزيزها، 
لشبكات عامال رئيسيا إلنشاء وتعد ا. وتحسين مستوى العمل بها في المجتمعات العربية

االستدامة، وتحسين الروابط بين الجهات الديمقراطية من مانحين للمعونة ومستفيدين منها من 
. ٥٧ أفضل الممارسات وبرامج التقييم الفعالةوتبادلأجل تحقيق مزيد من الشفافية والمساءلة، 

ث تغييرات في الحكومة وحدها ويشدد الخبراء على أن الديمقراطية لن تتحقق بالقوة وال بإحدا
 دون إرساء األسس التي تقوم عليها مواقف المواطنين، وعاداتهم -عبر االنتخابات أو غيرها–

  .فلتعليم المواطنة دور آبير. وآمالهم التي َيرُقبونها
 ويصير عمليا من خالل يتعزز المدرسةوتعلم الخدمة مفهوم يقول بأن التعلم في   

رآة في مشاريع تطبق المهارات والمعرفة بشكل مباشر من المناهج مطالبة الطالب بالمشا
وقد تتراوح مشاريع تعلم . الدراسية بهدف تلبية االحتياجات االجتماعية أو التخفيف من حدتها

 مشاريع المبادئ االبتدائية لجمع األموال من أجل تمويل األنشطة غير المدرسية أو بينالخدمة 
جامعية للهندسة تخفف من حدة الفقر أو تحسن البيئة من خالل مشاريع ولتزيين المدرسة، 
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فعلى سبيل المثال، قد يتبنى تالميذ المدارس . تطوير أجهزة أو برامج لحل مشكلة محلية
االبتدائية شارعًا وينظمون متطوعين ويضعون جداول، ويجمعون مواد، وينفذون خططًا 

  ويزرعونهاحديقة ورود أو خضرواتل طونيخطوقد . إلزالة النفايات قرب المدارس بانتظام
وقد ينظم . ويستخدمون منتجاتها لمنحها إلى مصرف غذائي أو بيعها من أجل األعمال الخيرية

األلبسة، أو يحددون لجمع طالب التعليم الثانوي حملة لجمع األغذية أو إلعادة التدوير أو 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في ورغبة من . مشكلة ينفذون بشأنها برنامجا تعليميا للعموم

تحسين مهارات خريجي آلية الهندسة، على سبيل المثال، بدأ المعهد العمل في اشتراط تعلم 
في البداية، بدا األمر حال لمشكلة، لكن مع . الخدمة بالنسبة للطالب المتقدمين في آلية الهندسة

دان النامية وتحدوها بإيجاد حلول الزمن تطور إلى طلب وقدرة، إذ حدد الطالب مشاآل في البل
التي ) Design that Matters(وظهرت من هذا البرنامج منظمة التصميم المهم . مجدية اقتصاديًا

يمكن قطاع المواطنين، وطالب الجامعات، واألعمال "توجد بصدد إعداد نظام لتعلم الخدمة 
ربط هذه المنظمة المشاآل التي وت". التجارية من االبتكار جماعًة من أجل التغيير االجتماعي

تحددها المنظمات غير الحكومية وأفراد الجماعات المستفيدة من خدمات قليلة بطالب الهندسة 
واألعمال التجارية في الجامعات الذين بإمكانهم العمل إليجاد حلول عبر العمل األآاديمي 

 الحكومية والشرآات وحينما توجد حلول عملية، تعمل المنظمة مع المنظمات غير. والبحث
واألعمال التجارية لترجمة هذه االبتكارات في التصميم إلى منتجات وخدمات لهذه 

  . ٥٨الجماعات
وُيشرك تعلم الخدمة الطالب في عملية تشمل اتخاذ القرار، والتخطيط الفعال، والعمل   

 المعرفة ذلك أن الطالب يكتشفون نوعية.  الموضوع في بيئة واقعيةعنالجماعي، والتعلم 
ويطورون مهارات البحث، . المطلوبة للقيام بالمهمة، وتتضح لديهم آيفية اآتساب هذه المعرفة

مثل (وتبدل هذه األنشطة الحوافز الخارجية . والعمل الجماعي، والفكر النقدي والمثابرة
مة بحوافز داخلية تنشأ من الرغبة في إنجاز مه) عالمات التقدير، وضغط اآلباء وما إلى ذلك

وسواء أُوضعت مشاريع تعلم الخدمة المخطط لها بشكل جيد . معقدة لخدمة هدف أسمى
للطالب الشباب في المدارس االبتدائية أو األساسية أو لبرنامج جامعي أو تدريبي، فإن هذه 
المشاريع تشرك الطالب في مهام واقعية تضاعف التعلم من المنهج الدراسي، وتساعد في 

وتشكل هذه المشاريع وسيلة مهمة لدمج التعليم االجتماعي . تعلم مدى الحياةتطوير المهارات لل
مع التعليم التقني، بما أن نجاحها يتوقف على العمل والتواصل مع الناس الذين يخدمهم 

ويتجاوز تعلم الخدمة نطاق العمل الخيري بصفته نشاطا لفئات الشباب وبرامج . المشروع
 يستفيد إلى جانب المتلقي بسبل ملموسة جدا، وتتضاعف هذه الفائدة تعليم المواطنة، ألن المتعلم

  .٥٩باستمرار في المستقبل
  التعليم من أجل العمل ومن أجل الحياة  - ٦

  .٦٠ينبغي للحكومات أن تستعيد نهجا تعليمية شمولية ومتكاملة في إطار اإلصالح التعليمي
 التعليم بالكامل تقريبا على ما تزال تحديات التنمية ترآز العديد من جهود إصالح  

ونتج عن هذا التأآيد انقسام حاد بين التعليم التقني والعلمي وتعليم . إعداد الشباب للعمل
الرياضيات من جهة وتعليم العلوم االجتماعية واإلنسانية من جهة أخرى، مع التقليل من قيمة 

المعرفة إلى فرعين خروجا على ويشكل تقسيم . هذه الفئة األخيرة لكونها غير منتجة اقتصاديًا
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ويتعارض مع الميل إلى التطورات - التوافق المتزايد في اآلراء في أوساط العلماء المسلمين 
 والقائل بأن على البلدان النامية أن - متعددة التخصصات في جميع ميادين البحث في الغربال

فمن شأن النهج التعليمية التكاملية . تعيد لنظمها التعليمية التوازن بين العلوم والعلوم اإلنسانية
متعددة التخصصات أن تعد بشكل أفضل الطالب لمواجهة مواطن التعقيد والغموض الو

أن هذه السياسات التعليمية في وال عجب . والتغير المستمر التي تطبع الحياة في العالم الحديث
الباحثين أن الكثير من المتبعة بشكل سيئ قد أنتجت أفرادا مستلبين، وقد الحظ العديد من 

لوجيات المستقطبة قد تعلموا في مجال يديواألشخاص في العالم اإلسالمي الذين اعتنقوا اإل
ومثل هذا التعليم المتجزئ الناقص يشجع على تكوين نظرة ميكانيكية إلى . العلوم والتكنولوجيا

وال ينبغي . ة المرآبةالواقع وال يعزز تقدير وجهات النظر المختلفة أو السياقات االجتماعي
للحاجة إلى تدريب تقني وعلمي لتعزيز التنمية أن تغطي على الحاجة إلى تعليم شمولي محكم، 

ونتيجة للقيمة العالية التي تعطى للمهارات المطلوبة في السوق، فإن العلوم . ما في ذلك الفنونب
 النامية األخرى عانت اإلهمال اإلنسانية واالجتماعية في العديد من البلدان اإلسالمية والبلدان

  .واالنتقاص
إصالح التعليم هو دائما مشروع غير تام، بما أنه يقتضي إعادة تكييف النظام التعليمي   

. مع احتياجات االقتصاد والثقافة الوطنيين، واحتياجات الشباب، وسرعة التطور المعرفي
جاد حلول طويلة األجل للمشاآل فالنظم التعليمية هي المؤسسات التي تشكل المالذ األول إلي

وخالل الفترة التي أعقبت االستقالل، . االقتصادية واالجتماعية، وتجسد آمال التنمية الوطنية
 - بمشورة من الخبراء االستشاريين الغربيين في آثير من األحيان - عكف العديد من البلدان

ان من مخلفات تلك الفترة مناهُج فك. على وضع برامج تعليمية لدعم التنمية الصناعية والحداثة
دراسية تخلى فيها الطالب الذين ُوجهوا للتعليم العلمي والتقني عن تعلم العلوم اإلنسانية 
والعلوم االجتماعية في فترة مبكرة للغاية من عمرهم، بينما ُحرم الموجهون إلى العلوم 

  .اإلنسانية من الحصول على المعرفة ذات الطابع العلمي والتقني
إن تفريع المعرفة إلى فرعين هو أحد ترآات الحداثة، وقد أسف علماء الغرب آلثار   

ففي النظم التعليمية الحداثية في توجهها في فترة ما بعد االستعمار، . هذا التفريع شديد األسف
ضغوط متطلبات السوق باستغالل المناهج تهدد وحتى اليوم، . اتخذ هذا التفريع أشكاال متطرفة

ية والجامعية من أجل الترآيز بشدة أآثر على التعليم لتلبية سوق العمل، وإزاحة التعليم المدرس
أمام هذا التوجه الضيق تضعف الجهود . في مجال الفنون، والرياضة، والعلوم اإلنسانية

ويؤدي ما ينتج . الرامية إلى رفع مهارات القراءة والكتابة والرياضيات في األوساط المهددة
.  اختالل إلى ضعف االهتمام والحماس لدى الطالب، بل إن ذلك ال يربي الخيالعن ذلك من

 يتوقف على القدرة على تصور - في الميادين العلمية وغيرها من التخصصات - فاإلبداع
واآلن يكتشف المربون من . ظرف مرغوب فيه أو هدف محدد، وعلى إيجاد السبل لتحقيقه

لذا يجوز تعريف تعليم العلوم اإلنسانية . الدماغ والشخصيةجديد مزايا تعليم الفنون لتطوير 
. بتعليم القلب، الضروري لتنمية األحاسيس الخلقية والمعنوية عبر تجارب عاطفية ومعرفية

  . من زاوية تجلياته في الفنون واآلدابالدياناتالتعريف بويجوز أيضا تناول 
انية تتطور في إطار فكري متعدد إن المعرفة الحالية في مجال العلوم والعلوم اإلنس  

 التعليمية التي وضعها الخبراء في التخصصات طيلة العقد المعاييروالواقع أن . التخصصات
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 العلمية إلى المعاييرفعلى سبيل المثال، تدعو . الماضي تقريبا تجسد هذا النهج األآثر شمولية
رة أو الخلية، بدال من  الذمثل ظاهرةتباع نهج شامل للتخصصات من أجل دراسة ظاهرة ا

. قيادة الطالب عبر مسارات معزولة لدروس البيولوجيا، والجيولوجيا، والكيمياء والفيزياء
ن أن جمع المعلومات، والفكر النقدي، ومهارات اآتساب اللغات وويدرك ُمصلحو التعليم الحالي
محورا لها والتي تقوم وُينظر إلى النهج التي تتخذ من المتعلم . أمور ُمالزمة لمضمون التعلم

على البحث على أنها طرق هامة تؤدي إلى اقتصاد المعرفة وعناصر يوصى بها إلصالح 
وترد الجهود الرامية إلى تحقيق تحوالت في هيئة التدريس في . ٦١التعليم في البلدان النامية

 مبادرة تقرير شرآة راند عن التعليم اإلبداعي في قطر، وفي تقرير شرآة سيسكو سيستمز عن
  . ٦٢التعليم األردنية

من الواضح أن المشكلة ال تكمن في التعلم عبر الحفظ عن ظهر قلب، وإنما في تفريع   
وحدد باحثون آخرون هذه المشكلة في تحديث النظم . المعرفة الذي ينقص من فعالية التعليم

رير التنمية البشرية فعلى سبيل المثال، يشير مارك لوفيرني في نقده لتق. التعليمية اإلسالمية
  .العربية إلى هذه القطيعة بصفتها مفتاح غياب التعليم الفعال

إن اإلصرار على نظام تعليمي ال توجه له سوى إلى تلبية االحتياجات المفترضة ...
يفسح المجال إلعادة تقييم دور العلوم اإلنسانية في إعادة تشكيل البنية الفكرية ... للعمالة

وعلى النقيض مما ُيحتج به عادة أرى أن المشكلة . مع العربيواألخالقية للمجت
الرئيسية التي تواجه التعليم في العالم العربي تكمن في ميدان العلوم اإلنسانية، بدال من 

فالسبيل الوحيد إلى تصحيح مواطن القصور المذآورة في . التكنولوجيا والعلوم
الستقاللية فيما يتعلق بالهياآل التقرير، هو مساعدة الفرد على اآتساب النضج وا

االجتماعية التي تضطهده، وإصالح التعليم وفسح المجال لتدريس مفهوم األمة، وروح 
  .٦٣المصلحة العامة، واإلنصاف والعدالة

ليس هذا خطابا جديدًا، وعلى غرار مسألة إحياء التراث اإلسالمي المعرفي المذآور 
 القرن العشرين المسلمين المحترمين أنفسهم دعوا إلى فيما يتعلق بالتاريخ، فإن مفكري أواخر

يقول أآبر أحمد واصفا الجهود . إحياء الروح الشمولية اإلسالمية في السعي إلى المعرفة
إن الرغبة اإلسالمية في التعلم شديدة ومحددة لكن المعرفة : "الفكرية إلسماعيل الفاروقي

... ية القاتمة تتطلب إحياء الفكر اإلسالميفالحالة األآاديم. اإلسالمية في حالة اضطراب
ثم إن الفراغ الذي حدث في العلوم االجتماعية عمل ...وتعاني العلوم االجتماعية بوجه خاص

.  وقد وجه سيد ح٦٤."على وقوع ما بدأ في مكافحته وهو سيطرة المصادر غير اإلسالمية
لمعرفة والدمج الموازي نصر وحمزة يوسف من بين آخرين عديدين نداءات إلعادة دمج ا

  .للنظم التعليمية
من المهم أن يدرك المرء أن هذا التعليم المتفكك قد يكون خلف آثارًا عميقة في أولئك   

الذين تلقوا تعليمًا تقنيا في إطار نماذج الحداثة، إذ ترآهم بدون عمل أو جعلهم ال يفيدون 
 هذه البلدان في تحقيق التنمية اقتصادياتمجتمعاتهم إال بشكل هامشي فقط عندما أخفقت 

وقد يتخطى بعض هؤالء األشخاص المثقفين بشكل غير آامل نطاق العلوم . الموعودة
وازدادت الحالة سوءا بانحطاط . اإلنسانية والعلوم االجتماعية ليعتنقوا الفكر الديني المتطرف

درتها على معالجة المؤسسات التعليمية اإلسالمية على مدى القرنين الماضيين، مما أضعف ق
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وقد تناولت مصادر متنوعة مشكلة الخلل التعليمي بصفته سببا في . القضايا المعاصرة
االستالب والتطرف منها البنك الدولي، وشرآة راند، وتقرير التنمية البشرية العربية ونقاده، 

يمي والتعليم ثم إن إمكانية الربط بين الخلل التعل. آما استفاض في مناقشة ذلك مثقفون مسلمون
الديني المختل وآفة التطرف يدعم الرأي القائل بأن على التعليم أن يكون أآثر شمولية، ال سيما 

 النجاح فيذلك أن من الصعب . وأن الحاجة إلى إصالح مواطن الخلل لها مزايا أخرى آذلك
 بتفريع وأخيرا يسير االتجاه نحو االعتراف. بناء مجتمع معرفي بدون تعليم متوازن شمولي

  .التخصصات وإهمال العلوم اإلنسانية وقد ُيصلح ذلك عبر التعليم وتبادل السياسات الثقافية
 على وفتح باب النقاشوبإمكان تحالف الحضارات أن يسلط الضوء على هذه القضية   

. فالتعليم العالمي سبيل ممكن إلعادة إدماج العلوم والعلوم اإلنسانية. مستوى السياسة العامة
 على يونسكوهدف االتصال بواضعي السياسات، يقوم أصال المكتب الدولي للتعليم التابع للوب

بتوجيه الجهود إلى ] ٢٠٠٦يونيه / حزيران٦اطلع عليه في  [org.unesco.ibe.www://httpالموقع 
 عالقاتها لأليسيسكو أيضا أن تستغل تحسين محو األمية الفكرية في مجال الفنون وينبغي

بوزراء التعليم في البلدان األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي لحفز المناقشة وتشجيع 
  .العمل بشأن أهمية التعليم في مجال العلوم اإلنسانية بصفته جزءا ال يتجزأ من التعليم المتوازن

 العلوم اإلنسانية دريسالتقني وتثمة حاجة آبيرة إلى الموازنة بين التعليم العلمي وو  
ويمكن تحقيق ذلك من . واالجتماعية، من أجل توسيع آفاق الفرد والحد من استالبه االجتماعي

، يونسكوخالل دعوة واضعي السياسات التعليمية الوطنية عبر مكتب التعليم الدولي التابع لل
ة التوازن في المنهج وعبر األيسيسكو، واألليسكو وغيرها من المؤسسات إلى جعل مسأل

الدراسي على جدول أعمال مبادرات إصالح التعليم في البلدان اإلسالمية وغيرها من البلدان 
 الفنون، بما في ذلك تدريسوتشير دراسات أجريت مؤخرا في مجال التعلم إلى أن . النامية

 تحسن أيضا الموسيقى، والرياضة، والفنون البصرية ال تعزز تعليم الفرد بكامله فحسب، بل
ومن . من تطوير المهارات، وتحسن االحتفاظ بالمضمون، وتساعد على تدريس التفكير المعقد

خالل إيجاد فرص للمدرسين وأخصائيي المناهج الدراسية لحضور حلقات العمل ومن خالل 
برامج واالطالع على الممارسة والمنظمات المهتمة بالفنون الجميلة، من شأن التدريب المهني 

  .الة المساعدة في إثبات آيفية دمج الفنون في المنهج الدراسيفع
   التنمية االقتصادية واالجتماعيةتدريس  - ٧
 ة االبتدائيفي المراحليجب أن تستمر الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم  

 لوب التعلم في استنادها إلى األهداف اإلنمائية لأللفية، باستخدام أسوالجامعي ةوالثانوي
  .٦٥ الفرص التعليميةلزيادة من بعد إضافة إلى الوسائل التقليدية االبتكاري

 متناول العديد من الشباب والنساء في بعيدا عنال يزال الوصول إلى التعليم الفعال 
ورغم الزيادة الثابتة .  مهاجرونفيها سكانالبلدان النامية، ويشكل اآلن تحديات للبلدان التي 

 في األرقام العالمية للشباب الذين يكملون التعليم االبتدائي، ال يزال ١٩٩٥ة منذ والمستمر
وفي بعض .  مليون من األميين١٣٣ مليون من األطفال غير الملتحقين بالمدارس و١٣٠هناك 

، وإن آانت البلدان عالياالبلدان اإلسالمية، ال يزال معدل األمية في صفوف الذآور واإلناث 
 إلى أن ما ١٩٩٥وتشير األرقام من . را قد خطت خطوات آبيرة في هذا الصدداألآثر ازدها
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.  في المائة أو أآثر من السكان في أوروبا الغربية مسجلون في التعليم العالي٥٠ و٣٥بين 
 في المائة، مع ٣٥ في المائة و٥في شمال أفريقيا والبلدان العربية ما بين يتراوح المعدل و

وفي جنوب آسيا تعد األرقام أقل، إذ .  في المائة٣٥ في المائة و ١٥ وجود األغلبية ما بين
ووجود معظم ) في باآستان وأفغانستان( في المائة ٥ وأقل من في المائة ١٥تتراوح ما بين 

 أن يذآي الفقر والحرمان ومن المنطقي.  في المائة٥ أقل منبلدان أفريقيا جنوب الصحراء 
لم يكن مصدرا ثابتا للتطرف أو اإلرهاب، االستياء الذي قد ، وإن وعدم األمل في المستقبل

  .ينقلب إلى عنف
  الوصول إلى التعليم استراتيجية لزيادة االندماج االجتماعي

من أجل ضمان الوصول إلى الفرص التعليمية بتحسين الوصول إلى التعليم الجيد   
لذين تمسهم الهجرة العالمية، المالئم للجميع في المجتمعات النامية، وفي أوساط المهاجرين ا

وللعمل ُيشترط إجراء تقييم السياسات والمؤسسات التي . من الالزم وضع عدة مراحل للنشاط
وتوجد القدرة أصال داخل . تعنى بالتعليم وتنمية الموارد البشرية وتعليم اإلناث والشباب

بر برنامج األمم المتحدة  وعيونسكووآاالت األمم المتحدة مثل مكتب التعليم الدولي التابع لل
اإلنمائي من أجل مساعدة واضعي السياسات التعليمية في تناول قضايا الوصول إلى التعليم 

وباإلمكان إشراك البلدان المانحة وشرآاء القطاع الخاص في . واستكشاف إمكانيات التحسين
فادتها من الخدمات، نشر استراتيجيات مثل روابط التعلم من بعد بالنسبة للجماعات القليلة است

 الذين لم يكملوا تعليمهم الثانوي، والتوفيق تودعم إتاحة الفرص الثانية للشباب، والنساء والبنا
  .بين العمل والتدريب، واالستشارة والتنسيب

وتواجه حكومات أفقر األمم تحديات آبيرة في تلبية االحتياجات األساسية لسكانها، آما   
ي لألهداف اإلنمائية لأللفية التي وضعتها األمم المتحدة وتشمل يشهد على ذلك الرصد الجار
 التعليم عنالتقرير الرئيسي "وبالنسبة للشرق األوسط، يفيد . ٦٦عددا من المؤشرات التعليمية

نتائج (الطريق التي لم ُتسلك : في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الذي أعده البنك الدولي
ن في مؤشرات التعليم األساسي، غير أنه يالحظ مواطن قصور في  إلى وقوع تحس٦٧)"أولية

فتعميم الوصول إلى التعليم من قبل حكومات أفقر البلدان آثيرا . التعليم الثانوي والتعليم العالي
ما يبدو تحديا ال يقهر في وجه االحتياجات األساسية من التغذية، والسكن، والرعاية الصحية 

ات الجغرافية والهيكلية التي تعوق تكافؤ فرص الوصول بالنسبة التي ال تلبى، والتفاوت
وفي عدة مناطق من العالم حيث يشكل المسلمون األغلبية وأقليات آبيرة، يتراوح . ٦٨لسكانها

 ٥٠ في المائة، تقارب فيها نسبة اإلناث ٧٥ في المائة و٦٨معدل تعلم الكتابة والقراءة ما بين 
ق تقدما في العالم، تخفي النسبة الرسمية لتعلم الكتابة والقراءة التي وفي أآثر المناط. في المائة

 في المائة معدالت أعلى من األمية الوظيفية في بعض شرائح المجتمع وتوزيعا ١٠٠تقارب 
غير متكافئ للموارد التعليمية حسب الجنس، بين السكان الريفيين والسكان الحضريين، 

ة في الخدمات، وبين أحياء الطبقة العليا والطبقة الدنيا في والمناطق الجغرافية غير المتكافئ
غير أنه بصرف النظر عن الحاجة إلى . المدن، وهو ما قد يتصل أيضا بوجود تكتالت إثنية

ضمان مستوى أساسي من تعلم القراءة والكتابة، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن األمم 
 وسائل مواجهة تحديات التنمية الداخلية والمنافسة التي ليس سكانها على ثقافة واسعة لن تمتلك

وبالمقابل، فإن إتاحة الوصول .  سكانها قابلين لالستدامة بوسائل أخرىلن يكونالخارجية، و
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ما مسألة إلى أعلى مستوى من التعليم يستطيع المواطن تحقيقه هي مسألة رفاه وطني أو رب
  .الفتراضات التقليدية آافية لتلبية هذه االحتياجات التعليمية الحالية واولن تكون المرافق. بقاء

إن البطالة في صفوف الخريجين، ال سيما في أوساط الباحثين عن عمل ألول مرة،   
فارتفاع معدالت البطالة في . تشير إلى ضعف تأثير التعليم في اإلنتاجية والنمو االقتصادي
ون مهارات مؤشرات أخرى على صفوف النساء وتشغيلهن في مراآز متدنية، وفي وظائف بد

والحظ التقرير أن باإلمكان تخصيص مزيد من األموال لميزانيات التعليم . ٦٩عدم التكافؤ
نخفض بالنسبة لمعدل ت معدالت التسجيل في المدارس االبتدائية ألن، نظرا والجامعيالثانوي 

  .التسجيل العام
 توسيع نطاق الوصول إلى ال يشير إلى ضرورة" اقتصاد المعرفة"إن الترآيز على   

 بحل المشاآل، تتعلق اآتساب آفاءاتالمهارات التقنية فحسب، بل يشير أيضا إلى ضرورة 
ومن . والعمل الجماعي والفكر النقدي، إلى جانب التغلب على المسارات المهنية المتغيرة

مناهج الدراسية وسائل تحقيق ذلك، تعد قضايا الجودة المتعلقة بأساليب التدريس االبتكارية وال
ارتفاع مستوى الفشل الدراسي "المتوازنة أمرا مهما، غير أن التقرير يشير بإلحاح إلى أن 

يشير إلى أنه ال التعلم القائم على الطالب وال التعلم متعدد الفرص هو ما يجري في بلدان 
ق ذآرها ويسعى العديد من الجهود اإلصالحية التي سب" منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

وتحدد . ويبين التقرير الظروف المالئمة لتحقيق اإلصالح الناجح. إلى التصدي لهذه القضايا
التدريس " الورقة البيضاء بشأن برنامج سقراط الذي وضعه االتحاد األوروبي بعنوان 

خمسة أهداف عامة للعمل في ميدان التعليم والتدريب، بما " من أجل مجتمع المعرفة: والتعلم
وقد بادرت . ٧٠ذلك مبادرات الفرصة الثانية للدراسة لفائدة الشبان والشابات، وتعليم الكبارفي 

 وتقرير البنك الدولي المعنون يونسكوفعال فرقة العمل المعنية بالتعليم العالي التي أنشأتها ال
 ٧١)٢٠٠٠ البنك الدولي لإلعمار والتنمية،(الخطر والوعد : التعليم العالي في البلدان النامية"

إلى التوصية بزيادة التمويل، وتحسين اإلدارة، والبرامج في نظم التعليم العالي في البلدان 
النامية التي تشمل برامج تنتهي بشهادات والتعليم المهني بصفته تكملة لبرامج شهادات 

ي وأشارت اجتماعات حديثة للمنتدى االقتصادي العالمي والحوار العالم. تستغرق أربع سنوات
أيضا إلى هذه القضايا المتعلقة بالوصول إلى التعليم بصفتها ) C-100(بين اإلسالم والغرب 
  . ٧٢أولويات عاجلة للمنطقة

ويعد تعلم اللغات بالنسبة للمهاجرين وتعليم اللغات العالمية في البلدان النامية من   
ة ابتكارية مثل التعلم وتقوم برامج أوروبي. القضايا الهامة المتعلقة بالوصول إلى التعليم

المتكامل للمضمون واللغة بدمج التعلم اإليجابي للغة في المنهج الدراسي، آما هو الشأن 
وقد قامت جمعية . بالنسبة لبرامج اإلنكليزية والعربية في قطر واألردن التي لها أهداف مشابهة

تعليم مهارات ناشيونال جيوغرافيك ببحث دقيق وتطوير للمناهج الدراسية بهدف إدراج 
ومن شأن مواد القراءة المصنفة بدرجات . القراءة والكتابة في المواضيع األآاديمية األساسية

في سلسلة نشرتها شعبة المدارس في جمعية ناشيونال جيوغرافيك أن تكون مفيدة أيضا 
ي لمتعلمي اإلنكليزية في الخارج، وقد تشكل نموذجا لتعليم اللغة والمضمون بشكل متكامل ف

  .٧٣اللغات المستهدفة األخرى
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إحساس يشكالن مرتعا خصبا لتوليد  األمن االقتصادي وغياب الفرص انعدامإن   
لذا يجب مكافحتهما من خالل إتاحة فرص تعليمية متوافقة مع .  في أوساط الشباببالغربة

ل سوق العمل، غير أنه ال يجب أن تستبعد هذه الفرص التعليم العام الذي يساعد على جع
.  معنى وتشجيع التعلم مدى الحياة، ويهيئ للمرونة الضرورية في اقتصاد متغيراالمجتمع ذ

 ال يزالون مقليلون هم الشباب الذين بإمكانهم التأآد مما يستطيعون أو يريدون فعله وه
مراهقين، ويجب على نظم تعقب الدراسة أال تحد من فرصهم من خالل توجيههم إلى مسارات 

دة، أو بالعمل على أن يحدد إخفاقهم أو قلة أدائهم في فترة شبابهم مصيرهم عندما تعليمية مسدو
فتحسين تنمية الموارد البشرية والقوة العاملة يعد .  للسلم االجتماعيحالليس هذا و. يكبرون

على نطاق واسع أمرا رئيسيا لزيادة االستقرار االجتماعي، آما يتبين ذلك من خالل أهميته في 
وألغراض الحد من اإلرهاب، وبينما قد يالحظ أن الجماعات . مج التنمية الوطنيةخطط وبرا

المخططة لإلرهاب والمحرضة عليه قد ال تكون نفسها محرومة وغير متعلمة، فإن الخزان 
لذا يجب على سياسات تنمية الموارد . الذي تجند منه الفاعلين يشمل هذه العناصر وال شك

  . ب، والتعليم، والعمل أن تتصدى لهذه القضاياالبشرية، والهجرة، والشبا
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 وحجم متزايد ،باإلضافة إلى عشرات من األبحاث التي تستكشف قضايا محددة في تاريخ العالم
من الكتب الدراسية لتاريخ العالم لمرحلة الكلية وما قبل الكلية بشـأن هذه النموذج بمشارآة 

  .هؤالء الباحثين
وف بمفهوم أسلمة المعرفة؛ وسيد من األمثلة على ذلك إسماعيل الفاروقي، المعر  - ٧

Discovering Islam :، وأآبر أحمد )html.resources/org.nasrfoundation.www://http(;انظر (حسين نصر 

Making Sense of History and Society (Routeledge, 1988)حمزة يوسف الذي يدعو  وأعمال حديثة؛ و
 Western Muslimsمعهد الزيتونة الذي أسسه إلى جانب آتبه إلى تعليم عالمي؛ وطارق رمضان، 

and the Future of Islam (Oxford U.P. 2004) الذي يدعو إلى إصالح تعليمي يشمل التاريخ والعلوم 
  .اإلنسانية

 Dominic J. Brewer and Charles A. Goldman, Rand Education Report presented at theانظر   - ٨
Georgetown University Center for Contemporary Arab Studies Symposium “Politics of Education in the 

Arab World,” March 2006.  

٩-  Fred Spier, “The Small History of the Big History Course at the University of Amsterdam,” World 
History Connected, 2:2 (May 2005).  



 ٣٦

وقائع المؤتمر السنوي الخامس عشر لرابطة تاريخ العالم في جامعة والية آاليفورنيا،   -١٠
، ومراسالت مع البروفيسورات  فريد سبير، وروس دون، ٢٠٠٦يونيه /لونغ بيتش، حزيران

  .٢٠٠٦أبريل /وارينغتون، نيسان-ومارني هيوز
١١-  Rosamond Mack, From Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300-1600 (University of 

California Press, 2002).  

أصبحت المعارض بشكليها االفتراضي والواقعي شائعة بشكل متزايد نتيجة األبحاث   -١٢
وثمة . سة والموسيقىاألخيرة في عدد من الميادين، ال سيما تاريخ العلم والفن، إضافة إلى الهند

 الذي com.MuslimHeritageمثاالن على هذه المعارض معرض حالي يقوم به موقع 
 ١٠٠١يعرض مقاالت علمية عن ذلك الموضوع، بما في ذلك المعرض االفتراضي التفاعلي 

اختراع على الموقع 
http://www.1001inventions.com/index.cfm?fuseaction=main.viewSection&intSectionID=240; والمعرض 

 الذي أنتج Artistic Exchange: Europe and the Islamic Worldالوطني للفنون، واشنطن العاصمة، 
عا على اإلنترنت توجد له خطة دروس مرافقة للصفوف الثانوية على الموقع مطبو

http://www.cie.org/ItemDetail.aspx?id=N&m_id=28&item_id=224&cat_id=28   

http://www.cie.org/pdfs/lp_ArtisticExchangeBrochure.pdf; The Story of Majolica  في المتحف الدولي
 ومن ؛;http://www.mayolica.org/index-en.htmlللفنون الشعبية، سانتا في، نيو مكسيكو على الموقع 

 Metropolitan Museumالمعارض االفتراضية المثالية بصفتها منهجا دراسيا وموردا للتعليم العام 

of Art’s Timeline of Art History at http://www.metmuseum.org/toah/splash.htm . مبادرة واسعة وثمة 
يعزز اإلبداع، ويوسع "النطاق ومشهورة هي مشروع طريق الحرير، الموصوف بكونه 

في الموقع " المعرفة بتراثنا العالمي المشترك، ويحتفي بالثقافات المحلية والروابط العالمية
http://www.silkroadproject.org/ .  ،ويشمل مشروع طريق الحرير معارض لمتاحف دولية

وعروضا وتسجيالت موسيقية وصناعة تقليدية وحلقات عمل في مجال الطبخ، وموارد 
تدريس إلكترونية ومهرجانات، ويتضمن منظمة مرافقة هي مؤسسة طريق الحرير، 

www.silkroadfoundation.orgالتي تقدم مقاالت ومحاضرات وموارد أخرى بشأن التبادل الدولي  .  
١٣-  Jared Diamond, Guns, Germs and Steel (Norton, 1997); Sydney Mintz, Sweetness and Power: the 

Place of Sugar in Modern History (Viking, 1985)همية تاريخية عالمية  أمثلة على الكتب التي لها أ
آتبها باحثون من تخصصات أخرى، وتبين آيف أن البحث في تاريخ العالم يزيد من تكامل 

  .التخصصات العلمية والعلوم اإلنسانية الضرورية لمنح معنى للتعقيد العالمي
١٤-  Ahmad Y . Hassan and Donald Hill, Islamic Technology: An Illustrated History 

(UNESCO/Cambridge University Press, 1986); Jacques LeGoff, Intellectuals in the Middle Ages (Blackwell, 
1993), Frances & Joseph Gies, Cathedral, Forge and Waterwheel: Technology and Invention in the Middle 
Ages (HarperCollins, 1994) and K.N Chaudhuri, Trade and Civilisation in the Indian Ocean: An Economic 

History from the Rise of Islam to 1750 (Cambridge, 1985); Jonathan Bloom, Paper Before Print (Yale 
University Press, 2001)  هذه أربعة آتب فقط من أصل مئات من الكتب التي تستكشف التفاعالت

  . الحديثة ومسارات االنتقالالثقافية في المرحلة ما قبل
 The Journal of World History, 2005على سبيل المثال، تقر حاشية عنوان مقالة بنتلي في   -١٥

 ”,Duane J. Corpis, “Many Worlds, Many Histories, Many Historiansبوجود قائمة من المؤرخين؛ أما 



 ٣٧

Radical History Review (Duke, Winter 2005)تصنيفا لمساهمات مؤرخين من نيجيريا،  فيمثل 
مقاالت  The Journal of World Historyوآوبا، واليابان، وموريشيوس، والهند؛ وآثيرا ما يتضمن 

من آسيا وأوروبا وأستراليا؛ انظر أيضا الجهود األوروبية في مجال تاريخ العالم  من باحثين
lamprecht.www://http- على الموقع l HistoryThe European Network in Universal and Globaمثل 

htm.frameeniugh/ENIUGH/de.gesellschaftو Fachforum zur Geschichte des :  Geschichte Transnational
 alen Verflechtungen in Europa und der Welt attransnationkulturellen Transfers und der -geschichte://http

net.online-clio.transnational ؛ وفي آسيا توجد في جامعة العاصمة الوطنية، بيجين 
)cn.edu.cnu.www(  تاريخ العالم، آما هو الشأن في جامعة األخوين في المغرب، عن برامج 

 ٤٠ من أآثروتعد الشبكة العالمية للتاريخ االقتصادي شبكة تضم . وقائمة متزايدة أخرى
مدرسة لندن لعلم (مؤرخا اقتصاديا دوليًا، وهي ثمرة التعاون عبر أربع مؤسسات شريكة 

، وتعزز )نجليس بكاليفورنيا، وجامعة ليدن وجامعة أوساآااالقتصاد، وجامعة إيرفين لوس أ
البحث والتدريس والتعاون في الميدان الجديد المتزايد المتمثل في تاريخ االقتصاد العالمي على 

   .GEHN/micHistoryecono/collections/uk.ac.lse.www://http/الموقع 

١٦-  Fred Spier, University of Leiden, Netherlands and Marnie Hughes-Warrington, Macquarie 
University, Australia published articles in World History Connected online teaching journal that describe 
world history education at the undergraduate level in a manner that integrates knowledge from the natural 

 at found, scienceshtml.spier/2.2/edu.uiuc.press.worldhistoryconnected://httpand  
html.miller/3.1/edu.uiuc.press.worldhistoryconnected://http“World History and General , Michael Geyer ; 

Education: How to Bring the World into the Classroom,” and Hanna Schissler, “World History: Making 
Sense of the Present,” in Hanna Schissler and Yasemin N. Soysal The Nation, Europe, and the World 

(Berghahn Books, 2005) provide an overview of international curriculum development and world history 
scholarship in terms of prospects for teachable models.  

١٧-  Steven Vertovec and Susanne Wessendorf, “Migration and Cultural, Religious and Linguistic 
Diversity in Europe: An Overview of Issues and Trends, ” Centre on Migration, Policy and Society 

Working Paper No. 18, University of Oxford, 2005, pp. 10-11  

١٨-  Bentley, JWH 16:1, 2005.  

١٩-  Patrick Manning, “Presenting World History to Policymakers: Three Position Papers,” 
Perspectives, March 2006 retrieved at 

http://www.historians.org/perspectives/issues/2006/0603/0603vic1.cfm#briefing2 

٢٠-  Douglass and Dunn, “Interpreting Islam in American Schools,” Annals of the American Academy 
of Political and Social Science, Vol. 588 (July 2003), pp. 52-72; and same in Hastings Donnan, ed. 

Interpreting Islam (London: Sage Publications, 2002), pp. 76-98..  

 Teaching the Other: Muslims, non-Muslims and the Stories They Teach,” Library of“وقائع مؤتمر   -٢١
Congress, October 25, 2002.  

٢٢-  “Research Agenda Symposium, World History: Interactions and Globalizations”نوان مؤتمر  ع
نوفمبر، في جامعة بيتسبرغ لتجمع / تشرين الثاني١٢-١٠دولي سيعقد في بوستن، في الفترة 

سبعة وثالثين عارضا من أربعة عشر بلدًا وخمسة عشر مراقبا مدعوًا، وسيناقش وسيضع 
بيانا مشترآا بشأن األولويات الكبرى في مجال البحث التاريخي العالمي، بمواضيع من قبيل 

 مؤرخي العالم، وتحليل العلوم االجتماعية، والتحليل الثقافي، والمنطقة والمكان في تاريخ مهام
  .العالم، والحرآة البشرية، والشبكات ومنظمات البحث التي ستناقش في اجتماعات األفرقة

٢٣-  or EuroClio at , European Standing Conference of History Teachers
/org.eurocliohistory.www://http  



 ٣٨

 at the University of Maryland) CRBS(Center for Renaissance and Baroque Studies انظر   -٢٤
).html.all-index/finearts/edu. umd.crbs.www://http(.  

 at UC Berkeley )  Areas StudiesOffice of Resources on International and(ORIASانظر   -٢٥
,/orias/edu.berkeley.ias://httpWright Center for Science Education at Tufts University at  

html.index/center_wright/as/edu.tufts.www://httpFinding World History links ; has interdisciplinary links 
on resources at George Mason University at the Center for History and New Media at 

1500top=area&find=function?php.whmfinding/worldhistorysources/edu.gmu.chnm://httpGeorgetown  ; 
University Center for Contemporary Arab Studies has extensive teacher outreach at 

cfm.programs-outreach/edu.georgetown.ascc://http University of Michigan Center for Middle Eastern and ; 
at ) CMENAS(North African Studies html.index/worldreach/Eiinet%7/edu.umich.www://http and the 

in addition to other institutions such as the Asia , Harvard Center for Middle Eastern Studies are just a few
which does extensive outreach to teachers and policymakers ) /org.asiasociety.www://http(Society .   

٢٦-  Presented by Dominic J. Brewer and Charles A. Goldman at the symposium “Politics of Education 
Reform in the Arab World: Past Legacies, Current Challenges,” at the Georgetown University Center for 

Contemporary Arab Studies, March 2006.  

٢٧-  retrieved at , 2004June , nstitute” Cisco Learning I,Jordan Education Initiative: “Case Study
pdf.0305_Study_Case_JEI/documents/Projects/org.ciscolearning.www://httpand MENA Flagship Report  

on Education: The Road Not Traveled—Education in the MENA: Preliminary Findings,” presented by 
Michel Welmond, World Bank Senior Education Specialist, MENA Region, at the Georgetown University 

Center for Contemporary Arab Studies, March 2006.  
أن يشكل مصدر تنسيق ) org.unesco.ibe.www (يونسكويمكن لمكتب التعليم الدولي التابع لل  -٢٨

وتعد جامعة مشروع الشرق األوسط على الموقع . بين المنهج الدراسي وتدريب المدرسين
htm.tei/org.ume.www://httpقره في مدريد وبوستن؛ ويورد  برنامجا لتبادل المدرسين وتدريبهم م

المعهد الدولي للتعليم طائفة واسعة من المشاريع لتعليم المدرسين وتبادلهم على الموقع 
org.iie.www://http . أما منظمة مدرسون عبر الحدود فتنشر الخبرة في مجال تاريخ العالم على

   .htm.index/org.teachersacrossborders.www://httpالموقع 
، الذي يشمل معارض )ترآة األندلس (El Legado Andalusiيعد معرض وسائط اإلعالم   -٢٩

مثل معرض ابن خلدون، والمسارات الثقافية في المشهد اإلسباني، وآتب، ومعارض 
فنية، بصفحات تفاعلية تقدم مدخال شامال، مثاال على اإلمكانيات المتاحة للجزء /علمية/تاريخية

: دال من التوصيات، ويمكن اإلطالع على المعرض في العنوان التالي
http://www.legadoandalusi.es/legado_eng/index.htm.   

 مهرجانا دام /http://www.silkroadproject.orgتضمن مشروع طريق الحرير في الموقع   -٣٠
ألسابيع في المعرض الوطني لواشنطن العاصمة، برعاية مؤسسة سميثونيانز، واستضاف 

  األخرى العديد من األحداث والحفالت الموسيقية والمعارض والعروض 
٣١-  Unity Productions Foundation at www.upf.tv and www.theIslamProject.org.  
، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٢ لتحالف الحضارات، الفريق الرفيع المستوىتقرير   -٣٢

  . من النص اإلنكليزي٢٤ و١٨الصفحتان 
٣٣-  html.19643_2_item/fom/org.osce.www://http ٢٠٠٦يوليه / تموز١١، اطلع عليه في.  
، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٢ لتحالف الحضارات، الفريق الرفيع المستوىتقرير   -٣٤

  . النص اإلنكليزي من٢٥ و٢٤ و١٨الصفحات 



 ٣٩

يمكن اإلطالع على مواد وصفية لشبكة تريس على الموقع   -٣٥
/tres/se.uu.teol.student.www://http ٢٠٠٦يونيه / حزيران١١، اطلع عليه في.  

شأتها طائفة التعليم م العالي أني مؤسسة آنسية للتعلDharmaram Vidya Kshetramتعد   -٣٦
الكاثوليكي، روما، بصفتها معهدا مستقال له سلطة إصدار شهادات بما فيها الدآتوراة في 

يوليه / تموز١١، اطلع عليه في com.dharmaram.www://http/,الفلسفة وعلم الالهوت على الموقع 
٢٠٠٦.  
سالمية األوروبية جاسم حسين، الكلية اإلسالمية للدراسات العليا، مثل المؤسسات اإل  -٣٧

لندن؛ وأحمد أآدوندز، عميد جامعة روتردام اإلسالمية، وبوالنت سيناي، جامعة أولوداغ، 
وتحدث هنري روزنبرغ، أستاذ القانون اليهودي في الجامعة الكاثوليكية في نيجميغين، ومّثل 

  .بول ويلير لوك فاند وال المرآز اإلعالمي اليهودي األوروبيالحاخام ديفيد ماير، والدآتور 
٣٨-  Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (Oxford University Press, 2004), p. 
200.  

٣٩-  Peter Schreiner of the Comenius-Institut/Germany presented the paper Religious Education in 
Europe 

At Oslo University, September 8, 2005, retrieved 2/15/06 at http://resources.eun.org/etwinning/europa2.pdf  

٤٠-  Brian Murphy, “Europe's imams hunt for new 'theology of integration' AP Worldstream; Apr 08, 
2006 at http://www.khilafah.com/home/category.php?DocumentID=13188&TagID=2  

 ,William Collie الدياناتالتعريف بمن المبادئ التوجيهية التي شاع استخدامها في   -٤١
PERSC Newsletter, Public Education Religion Studies Center, Winter 1974 (1:2)و  Spring 1976 (3:1); 

Charles C. Haynes, A Teacher ’s Guide to Study about Religion in Public Schools (Houghton Mifflin, 
1991); C.C. Haynes and O. Thomas, Finding Common Ground, (First Amendment Center, 1995-2001 على 

أما ورقة شراينر المذآورة في الحاشية . www.fac.org/about.aspx?item=FAC_publicationsالموقع 
 المستخدمة حاليا الدياناتالتعريف ب والدياناتأعاله فتصف مختلف األطر والنهج في تدريس 

الدين في سياق التعريف بفي أوروبا، حيث يشمل التعليم العام تدريس الدين إضافة إلى 
 التقاليد الدينية عنعقائدي أحادي ومتعدد، بما في ذلك العمل مؤخرا على إدخال المعلومات 

  .العالمية ومن أجل هذه التقاليد الممثلة في سكان أوروبا
٤٢-  Pingel, Falk. UNESCO Guidebook on Textbook Research and Textbook Revision (UNESCO 

in full text at ) 1999, Georg Eckert Institute for International Textbook Revision/Publishing
pdf.e0011/001171/117188/agesim/org.unesco.unesdoc://http ٢٠٠٦يوليه / تموز١١ اطلع عليه في.  
لكل شخص الحق في حرية التفكير : ١٨المادة : اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  -٤٣

والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية اإلعراب عنهما 
والمادة . عاتها سواء أآان ذلك سرًا أم مع الجماعةبالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومرا

يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية اإلنسان إنماء آامًال، وإلى تعزيز احترام ) ٢: (٢٦
اإلنسان والحريات األساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب 

لآلباء ) ٣. (ألمم المتحدة لحفظ السالموالجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود ا
  .الحق األول في اختيار نوع تربية أوالدهم



 ٤٠

 ,Saleem H. Aliمن بين ورقات البحث التي رجعت إليها األمانة بشأن هذه المسألة انظر   -٤٤
“Islamic Education and Conflict: Understanding the Madrassahs of Pakistan” University of Vermont and 

Brown University, submitted for consideration to Oxford University Press, August, 2005; P.W. Singer, 
“Pakistan’s Madrassahs: Ensuring a System of Education Not Jihad,” Analysis Paper #14 Brookings 

Institution, November 2001; Gregory Starrett The American Interest in Islamic Schooling: a Misplaced 
Emphasis? Middle East Policy, Vol. xiii, No. 1, Spring 2006; “Revisiting the Arab Street: Research from 

Within,” Center for Strategic Studies, University of Jordan, February 2005; Robert Looney, “Strategic 
Insight A U.S. Strategy for Achieving Stability in Pakistan: Expanding Educational Opportunities,” Center 
for Contemporary Conflict, September 2002; Elizabeth A. Cole and Judy Barsalou, “Unite or Divide? The 
Challenges of Teaching History in Societies Emerging from Violent Conflict,” Special Report 163: United 

States Institute of Peace, June 2006; Jerry H. Bentley, “Myths,Wagers, and Some Moral Implications of 
World History,” Journal of World History, Vol. 16, No. 1; Freedom House, “Saudi Arabia’s Curriculum of 

Intolerance,” Center for Religious Freedom, 2006; Georg Eckert Institut, Study of Israeli and Palestinian 
Textbooks at shtml.israel/projekte/deutsch/de.gei.www://http: “Pakistan, GroupInternational Crisis  ; 

Madrasas, Extremism and the Military,” ICG Asia Report N°36, 29 July 2002. 

 تشرين ١٢ المستوى لتحالف الحضارات، الرفيعالتقرير النهائي للفريق   -٤٥
  .٢٥ و١٩، الصفحتان ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
٤٦-  Jean-Louis Reiffers and Jean-Eric Aubert, “Knowledge Economies in the Middle East and North 

Africa,” World Bank, January 2004, pp. 1-81 (81 . انظر أيضاBilha Ndirangu and Marta Luczynska, “Is there a 
digital divide?” 21F.034: Media, Education, and the Marketplace (September 27, 2005) اطلع عليه في 

  : الموقع التالي
  1-D612DF2005/75-Fall034- F21/Literatures-and-Languages-Foreign/rdonlyres/NR/edu.mit.ocw://http

pdf.bridginanythng/838/0B8C86A467-87D8-A1E4-AEC ؛ و Hebrew University of , Michael Dahan
” retrieved at ,Some Political and Social Implications: “Internet Usage in the Middle East, Jerusalem

html.mena-inet/papers/org.mevic.www://http .إحصائيات إقليمية وعالمية أوسع  ولإلطالع على
retrieved at , the Digital Divides: Caslon Analytics Profile بشأن الحاجز الرقمي، انظر

htm.6sprofiledivide/au.com.caslon.www://http.  

رابطة حاسوب حجري لكل طفل رابطة غير ربحية مكرسة للبحث من أجل تطوير   -٤٧
وتلك تكنولوجيا قد تحدث ثورة بشأن آيفية تعليم أطفال – دوالر ١٠٠حاسوب حجري بتكلفة 

أطلق هذه المبادرة أعضاء في مختبر وسائط اإلعالم في معهد ماساتشوسيتس . العالم
د أعلن عنها ألول مرة المؤسس المشارك في المختبر نيكوالس نيغروبونتي، وق. للتكنولوجيا

الرئيس الحالي لرابطة حاسوب حجري لكل طفل، في المنتدى االقتصادي العالمي بدافوس، 
يمكن الحصول على معلومات في الموقع . ٢٠٠٥يناير /سويسرا في آانون الثاني

/.org.aptopl://http.   
تطوير حاسوب شخصي يلبي هذه الحاجة، ويمكن اإلطالع على ب شرآة إنتل تقوم  -٤٨

ذلك في الموقع 
discover_ac+worldahead=iid?fpd.312536/pdf/worldahead/intel/com.intel.download://http .  ويجري

النظر في بدائل عديدة، آما أن البلدان النامية لم تعتمد جميعها الفكرة، وتعرض شرآة 
  . com.desktoplinux.www://http/ لينوآس أيضا معلومات عن هذا المشروع في الموقع

 تشرين ١٢ المستوى لتحالف الحضارات، الرفيعي للفريق التقرير النهائ  -٤٩
  .٢٥ و١٧، الصفحتان ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني



 ٤١

 Universal Declaration on Cultural Diversity: Cultural Diversityانظر منشورات من قبيل   -٥٠
Series No. 1 (Katerina Stenou, editor, UNESCO Publishing 2002) with its sections on Vision, Conceptual 

Platform, Pool of Ideas for Implementation, A New Paradigm; Division of Cultural Policies and 
Intercultural Dialogue, Culture Sector (editors). All Diferent, All Unique: Young Peopleand the Unesco 

Universal.  

Declaration on Cultural Diversity (UNESCO Publishing, 2004); earlier publications include Betty A. 
Reardon, Tolerance: The Threshold of Peace, Volume 1: Teacher Training Resource Unit (UNESCO 
Publishing, 1997); Betty A. Reardon, Tolerance: The Threshold of Peace, Volume 2: Primary-school 

Resource Unit (UNESCO Publishing, 1997)Betty A. Reardon, Tolerance: The Threshold of Peace, Volume 
3: Secondary-school Resource Unit (UNESCO Publishing, 1997); Betty A. Reardon, Education for a 

Culture of Peace in a Gender Perspective (UNESCO Publishing, 2001); Patrice Meyer-Bisch, Culture of 
Democracy: A Challenge for Schools (UNESCO Publishing, 1995); All Human Beings. Manual for Human 
Rights Education; Learning to Live Together: Building Skills, Values and Attitudes for the Twenty-First 

Century  

 Universal Declaration on Cultural Diversity (UNESCO 2002); Allعلى سبيل المثال انظر   -٥١

Different, All Unique (UNESCO 2004); UNESCO Associated Schools Project (1953-2006)   مع
 وتناقش هذه القضايا آذلك فيما يتعلق بتوصيات تحالف. منشوراتها في سلسلة ثقافات السالم

  . من ورقة العمل هذه٣الحضارات بشأن التعليم تحت العنوان رقم 
٥٢-  Margaret Litvin, “The Rule of Law as a Unifying Ideal: Developing Culture of Lawfulness 

Education in Lebanon,” paper presented at the symposium “Politics of Education Reform in the Arab 
World: Past Legacies, Current Challenges,” at the Georgetown University Center for Contemporary Arab 

Studies, March 2006. See also Culture of Lawfulness web site at http://www.cultureoflawfulness.org/  

٥٣-  David Mednicoff, “Legalism Sans Frontières? U.S. Rule of Law Aid in the Arab World,” 
Democracy and Rule of Law Project, Carnegie Paper Number 81, September 2005, © Carnegie 

Endowment for International Peace at 
http://www.carnegieendowment.org/files/CP61.Mednicoff.FINAL.pdf.  

، ورقة قدمت في ,Education Issues and Eforts, under “Civic Education Effortsانظر   -٥٤
 org.unaoc.wwwاالجتماع الثاني لتحالف الحضارات في الدوحة، بقطر، موجودة على الموقع 

ولإلطالع على وصف لمنهجية وإطار تعليم المواطنة، بشكل مفصل، انظر الموقع 
org.Civitas.www.  
٥٥-  Inc, Street Law ويوجد وصف للبرامج على الموقع ،/org.streetlaw.www://phtt. .  
اطلع على صفحة مرآز دراسة اإلسالم والديمقراطية التي تصف هذا المشروع في   -٥٦

  :الموقع التالي
1=Itemid&139=id&view=task&content_mco=option?php.index/org.csidonline.www://http  

تحديات "عقد المؤتمر السنوي السابع لمرآز دراسة اإلسالم والديمقراطية   -٥٧
مايو، وقدم فريقا / أيار٦ و٥في واشنطن العاصمة يومي " الديمقراطية في العالم اإلسالمي

دت عروض من وشد. من أربعة عشر عضوا من شبكة الديمقراطيين المسلمين المشكلة حديثا
، ومريم )منظمة حقوق اإلنسان أوال(ونيل هيكس ) جامعة نيويورك(مريم نايت 

على الحاجة إلى تدريب ) فريدوم هاوس منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا(ميمارسادغي 
  .ومشارآة المواطنين على صعيد المؤسسات



 ٤٢

ت في الموقع  أمثلة على هذه الحلول والمنتجاDesign that Mattersلمنظمة   -٥٨
/org.designthatmatters.www://http.  

 Dan W. Butin, ed., Service Learning in Higher Education (Palgrave/Macmillan, 2005)انظر   -٥٩
الشباب وتغطي مشاريع تعلم الخدمة لفئات . لإلطالع على طائفة واسعة من المشاريع

وطالب المدارس مجموعة واسعة مثل المنهج الدراسي، ويمكن اإلطالع عليها بالمئات على 
  ".تعلم الخدمة"، إلى جانب األدبيات النقدية بعنوان اإلنترنت

 تشرين ١٢ المستوى لتحالف الحضارات، الرفيعالتقرير النهائي للفريق   -٦٠
  .٢٦ و١٩، الصفحتان ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
 :MENA Flagship Report on Education: The Road Not Traveled—Education in the MENAر انظ  -٦١

Preliminary Findings,” ،من تقديم مايكل ويلموند أخصائي أقدم في شؤون التعليم بالبنك الدولي 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بمرآز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة 

  :  ويمكن اإلطالع عليه في االنترنت على العنوان التالي٢٠٠٦مارس /آذارجورجتاون، 
: //httpfor%20report%20nalregio%20Education%20MENA/207315/library/docs/etools/org. worldbank.info 

pdf.conference%20Cairo%20  

 القتباسات ٦ بشأن مبادرة التعليم األردنية، والحاشية رقم ١٨انظر الحاشية رقم   -٦٢
  .دراسات شرآة راند

٦٣-  Arab  ”,A Critical Approach:  Arab Human Development Report2003 “The ,Marc Lavergne
63

8-7, pp, 2004,  Spring,)ASQ(Quarterly  Studies  

٦٤-  Akbar S. Ahmed, Discovering Islam (London: Routledge, 1988), p. 209  

 تشرين ١٢ المستوى لتحالف الحضارات، الرفيعالتقرير النهائي للفريق   -٦٥
  .١٩ و١٨، الصفحتان ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
 على ٢٠٠٥م المتحدة، ، األم٢٠٠٥انظر تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية لعام   -٦٦

 وانظر البيانات حسب البلد pdf.Book%20MDG/pdf/mi/unsd/org.un.unstats://http: العنوان التالي
  : على العنوان التالي

 ,worldmill_mi/mi/unsd/org.un.millenniumindicators://httpasp.new_nnium.  p  
ولإلطالع على بيانات بشأن طائفة أوسع من المؤشرات التعليمية، انظر صفحة وقائع اليوم 

 تشرين ٢ اطلع عليه في يونسكو، معهد اإلحصائيات التابع لل٢٠٠٥الدولي لمحو األمية لعام 
  : على الموقع التالي٢٠٠٦أآتوبر /األول

06_factsheet_UIS11287105911=filename&6264=ID_URL?php.download_file/org.unesco.uis.www://http 
/S-user=location&pdf.EN_06_factsheet_UIS=name&38892=filesize&Fpdf%2ionapplicat=filetype&pdf.EN  

 :MENA Flagship Report on Education: The Road Not Traveled—Education in the MENAانظر   -٦٧

Preliminary Findings,” ،من تقديم مايكل ويلموند أخصائي أقدم في شؤون التعليم بالبنك الدولي 
لشرق األوسط وشمال أفريقيا، بمرآز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة منطقة ا

  :  ويمكن اإلطالع عليه في االنترنت على العنوان التالي٢٠٠٦مارس /جورجتاون، آذار



 ٤٣

: //httpfor%20report%20regional%20Education%20MENA/207315/library/docs/etools/org. worldbank.info 
pdf.conference%20Cairo%20  

، معهد اإلحصائيات التابع ٢٠٠٥ انظر صفحة وقائع اليوم الدولي لمحو األمية لعام   -٦٨
  :الموقع التالي على ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢ اطلع عليه في يونسكولل

http://www.uis.unesco.org/file_download.php?URL_ID=6264&filename=11287105911UIS_factsheet_06 
EN.pdf&filetype=application%2Fpdf&filesize=38892&name=UIS_factsheet_06_EN.pdf&location=user-

S/  

:  اطلع عليه في العنوان التالي٢٠٠٥تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية، األمم المتحدة   -٦٩
http://millenniumindicators.un.org/unsd/mi/pdf/MDG%20Book.pdf   

بالورقة البيضاء وما يتصل بها من  Europa/EU/Education and Training/page تصل صفحة  -٧٠
: مبادرات على الموقع التالي

html.en_failure/observation/socrates/programmes/education/mcom/int.eu.europa://http.   
٧١-  Higher Education in Developing Countries: Peril and Promise (International Bank for 

13-12.pp, )2000, Reconstruction and Development .ويمكن اإلطالع على التقرير في الموقع التالي :
htm.report_download/downloads/report/net.tfhe.www://http .  انظر تقرير تحالف الحضارات

 وتقرير page?php.aoc/org.naocu.www://http=28على الموقع  Education Issues and Efforts المعنون
“Access to Education” لمزيد من التفاصيل والمناقشة .  

 آاثرين مارشال، مديرة ومستشارة، البنك الدولي، واشنطن قدمتهمااستشارة وعرض   -٧٢
  .٢٠٠٦فبراير /العاصمة، شباط

 Eurydice: The Information Network on Education in Europe, “ Content and Languageانظر   -٧٣

Integrated Learning (CLIL) at School in Europe,”   ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢اطلع عليه في 
 ؛ انظر مؤسسة html.menu_frameset/en/menu_accueil/org.eurydice.www://http: في الموقع التالي

: مبادرة إصالح التعليم في قطر على الموقع التالي. قطر
asp.307page/output/qa.edu.qf.www://http وإليجاد وصلة باألبحاث التي تدعم البرامج التعليمية ، 

تابة في مجاالت المضمون األآاديمي انظر لناشيونال جيوغرافيك بشأن القراءة والك
web.mainresearch/Pages/qI2D_QgCqcUsS@/c/org.ngschoolpub.www://http   
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